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عا�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمـد هلل رب العـا عوث رحمًة لمین، وصـلى هللا وسـلم و�ـارك علـى المبعـوث رحمـًة �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب ال لمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على المب
 ،،للعالمین، نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما �عدللعالمین، نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما �عد

قال المصنِّف فقــد قــال المصــنِّف  قد  �اهرحمنــا هللا تعــالى و��ــاه–ف عالى و� نا هللا ت اِبٍر َعــْن َجــاِبٍر : ": "-رحم ْن َج ُ َعْنــهُ -َع هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ َع َقــاَل: َشــِهْدت َمــَع   -َرِض ِهْدت َم اَل: َش َق
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َرُسوِل للااَِّ َرُسوِل للااَِّ  لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ْیِن: َصـفٌّ َخْلـَف َرُسـوِل للااَِّ ةَ ةَ َال َال َص َصـ  -َص وِل للااَِّ  اْلَخـْوِف. َفَصـَفْفَنا َصـفَّ َف َرُس ْیِن: َصفٌّ َخْل فَّ َفْفَنا َص ْوِف. َفَص - اْلَخ

ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ  لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــَر النَِّبــيُّ   -َص يُّ َواْلَعــُدوُّ َبْیَنَنــا َوَ�ــْیَن اْلِقْبَلــِة َفَكبَّ ِة َفَكبََّر النَِّب ْیَن اْلِقْبَل ا َوَ� ُدوُّ َبْیَنَن ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َواْلَع لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ا َوَ�بَّْرَنــا   -َص َوَ�بَّْرَن
ا جَ َجِمیًعــا، ُثــمَّ َرَكــَع َوَرَكْعَنــا جَ  َع َوَرَكْعَن مَّ َرَك ا، ُث ــُجوِد یعً یًعــمِ مِ َجِمیًع ُكــوِع َوَرَفْعَنــا َجِمیًعــا، ُثــمَّ اْنَحــَدَر ِ�السُّ ُجوِد ا، ُثــمَّ َرَفــَع َرْأَســُه ِمــْن الرُّ َدَر ِ�السُّ مَّ اْنَح ا، ُث ا َجِمیًع وِع َوَرَفْعَن ُك ْن الرُّ ُه ِم َع َرْأَس مَّ َرَف ا، ُث

فُّ الَِّذي َیِلیِه، َأيْ  فُّ الَِّذي َیِلیِه، َأيْ َوالصَّ ـِمیِر اْلُمتَِّصـِل ِمـْن ُدوِن   ::َوالصَّ فُّ الَِّذي َیِلیِه، َوُهـَو َعْطـٌف َعَلـى الضَّ ْن ُدوِن اْنَحَدَر الصَّ ِل ِم ِمیِر اْلُمتَِّص ى الضَّ ٌف َعَل َو َعْط فُّ الَِّذي َیِلیِه، َوُه اْنَحَدَر الصَّ
 ".".َتْأِكیدٍ َتْأِكیدٍ 

لوجود الفاصل، أما لو لم ُیوجد الفصل في السجود لوجـود الفاصـل، أمـا لـو لـم ُیوجـد الفصـل فـي السـجود   ؛؛، وهذا جائز، وهذا جـائزصلصلنفنفبدون تأكید �الضمیر المبدون تأكید �الضمیر الم
 لما جزى عطف إال مع التأكید �الضمیر المنفصل.لما جزى عطف إال مع التأكید �الضمیر المنفصل.

لْ و�ْن علــــــــــى ضــــــــــمیِر َرْفــــــــــٍع ُمتَِّصــــــــــلْ  ِ ٍع ُمتَّص ْ ضمیِر َرف لى   و�ْن ع
 

لْ َعَطْفــــــــــــَت فاْفِصــــــــــــْل �الضــــــــــــمیِر اْلُمْنَفِصــــــــــــلْ   ِ ضمیِر اْلُمْنَفص ْل �ال ِ َت فاْفص ْ  َعَطف
ــــــــــــــــا  ماأو فاصــــــــــــــــٍل م صٍل   ................................  أو فا

 
 ................................................................................................ 

 
 

 �ما هنا.�ما هنا.  
ــــــــــــــــِردْ   ...................... ــــــــــــــــٍل َی ــــــــــــــــال َفْص َِردْ و� ٍل ی ْ �ال َفص    و

 
ــــــــــدْ   ــــــــــنْظِم فاشــــــــــًیا وَضــــــــــْعَفُه اْعَتِق ِدْ فــــــــــي ال ْعَفُه اْعَتق َ شًیا وض لنْظِم فا  في ا

من غیر فصٍل �ضمیر الفصل؛ لوجود المقصــود أنــه هنــا جــاز العطــف علــى الضــمیر المتصــل مــن غیــر فصــٍل �ضــمیر الفصــل؛ لوجــود   نا جاز العطف على الضمیر المتصل  نه ه المقصود أ
 وهو الجار والمجرور. وهو الجار والمجرور.   ،،الفاصلالفاصل

ِمیِر اْلُمتَِّصِل ِمْن ُدوِن َتأْ "" ِمیِر اْلُمتَِّصِل ِمْن ُدوِن َتأْ َوُهَو َعْطٌف َعَلى الضَّ  ..ِألَنَُّه َقْد َوَقَع اْلَفْصلُ ِألَنَُّه َقْد َوَقَع اْلَفْصلُ   ؛؛ِكیدٍ ِكیدٍ َوُهَو َعْطٌف َعَلى الضَّ
ُر ِفي َنحْ  فُّ اْلُمَؤخَّ ُر ِفي َنحْ َوَأَقاَم الصَّ فُّ اْلُمَؤخَّ فُّ الَِّذي َیِلیهِ   ،،اْلَعُدوِّ اْلَعُدوِّ   ووَوَأَقاَم الصَّ ُجوَد َقاَم الصَّ فُّ الَِّذي َیِلیهِ َفَلمَّا َقَضى السُّ ُجوَد َقاَم الصَّ  ..َفَذَكَر اْلَحِدیثَ َفَذَكَر اْلَحِدیثَ   ..َفَلمَّا َقَضى السُّ

مَ : : َتَماُمهُ َتَماُمهُ    ُجوِد، َوَقاُموا ُثمَّ َتَقدَّ ُر ِ�السُّ فُّ اْلُمَؤخَّ مَ اْنَحَدَر الصَّ ُجوِد، َوَقاُموا ُثمَّ َتَقدَّ ُر ِ�السُّ فُّ اْلُمَؤخَّ مُ اْنَحَدَر الصَّ ـفُّ اْلُمَقـدَّ َر الصَّ ُر َوَتـَأخَّ ـفُّ اْلُمـَؤخَّ مُ  الصَّ دَّ فُّ اْلُمَق َر الصَّ َأخَّ ُر َوَت َؤخَّ فُّ اْلُم   ،، الصَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُثمَّ َرَكَع النَِّبيُّ ُثمَّ َرَكَع النَِّبيُّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اَوَرَكْعَنا َجِمیًعـا  -َصلَّى للااَّ ُكـوِع َوَرَفْعَنـا َجِمیًعـا  ،،َوَرَكْعَنا َجِمیًع اُثـمَّ َرَفـَع َرْأَسـُه ِمـْن الرُّ ا َجِمیًع وِع َوَرَفْعَن ُك ْن الرُّ ُه ِم َع َرْأَس مَّ َرَف   ،،ُث

فُّ الَِّذي َیِلیهِ  ُجوِد َوالصَّ فُّ الَِّذي َیِلیهِ ُثمَّ اْنَحَدَر ِ�السُّ ُجوِد َوالصَّ ُر   ُثمَّ اْنَحَدَر ِ�السُّ ـفُّ اْلُمـَؤخَّ ْكَعـِة اْألُوَلـى، َوَقـاَم الصَّ ًرا ِفي الرَّ ُر الَِّذي َ�اَن ُمَؤخَّ َؤخَّ فُّ اْلُم اَم الصَّ ى، َوَق ِة اْألُوَل ْكَع ًرا ِفي الرَّ الَِّذي َ�اَن ُمَؤخَّ
ــا َقَضــى النَِّبــيُّ  يُّ ِفــي َنْحــِر اْلَعــُدوِّ َلمَّ ى النَِّب ُدوِّ َلمَّا َقَض ِر اْلَع ي َنْح ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِف لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــفُّ الَّــِذي َیِلیــِه اْنَحــَدَر   -َص ــُجوَد َوالصَّ َدَر السُّ یِه اْنَح فُّ الَِّذي َیِل ُجوَد َوالصَّ السُّ

ُجوِد َفَسَجدُ  ُر ِ�السُّ فُّ اْلُمَؤخَّ ُجوِد َفَسَجدُ الصَّ ُر ِ�السُّ فُّ اْلُمَؤخَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُثمَّ َسلََّم النَِّبيُّ ُثمَّ َسلََّم النَِّبيُّ   ،،واواالصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ    ..َوَسلَّْمَنا َجِمیًعاَوَسلَّْمَنا َجِمیًعا  -َصلَّى للااَّ
 ".".اْنَتَهى َلْفُظ ُمْسِلمٍ اْنَتَهى َلْفُظ ُمْسِلمٍ   ،،َ�َما َ�ْصَنُع َحَرُسُكْم َهُؤَالِء ِ�ُأَمَراِئِهمْ َ�َما َ�ْصَنُع َحَرُسُكْم َهُؤَالِء ِ�ُأَمَراِئِهمْ   ::َوَقاَل َجاِبرٌ َوَقاَل َجاِبرٌ 

ــا  ر �ظلــون قیاًم ا �قفــون علــى رؤوســهم وهــم جلــوس، وهــؤالء أي أصــحاب الصــف المــؤخَّ ر �ظلون قیاًم مؤخَّ فون على رؤوسهم وهم جلوس، وهؤالء أي أصحاب الصف ال سجود ســجود   معمــع�ق
سالمعلیـــه الصـــالة والســـالم–الرسول الرســـول  صالة وال یه ال لى والصـــف الـــذي یلیـــه؛ ألن وقـــت القیـــام والر�ـــوع ال �حتـــاج إلـــى   -عل تاج إ یام والر�وع ال �ح یه؛ ألن وقت الق لذي یل صف ا وال

حراسة؛ ألن رؤ�ة العدو ممكنة من غیر خلٍل في الصالة في حال القیام والر�وع؛ ألن العدو بینه حراسة؛ ألن رؤ�ة العدو ممكنة من غیر خلٍل في الصالة في حال القیـام والر�ـوع؛ ألن العـدو بینـه 
لةو�ــین القبلــة ئٍذ �سجد اإلوحینئــٍذ ال ُ�حتــاج للحراســة إال فــي حــال الســجود فقــط، وحینئــٍذ �ســجد اإل  ،،و�ین القب قط، وحین سجود ف في حال ال سة إال  ئٍذ ال ُ�حتاج للحرا والصف والصــف   ماممــاموحین

 الذي یلیه، �سجد اإلمام هو والصف الذي یلیه.الذي یلیه، �سجد اإلمام هو والصف الذي یلیه.
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  ن ن أما الصف الثاني فیظلون قیاًما للحراسة؛ حتى ینهض اإلمام ومن معه من السجود، ثم یتقدمو أما الصف الثاني فیظلون قیاًما للحراسة؛ حتى یـنهض اإلمـام ومـن معـه مـن السـجود، ثـم یتقـدمو 
إلى الصف األول، وأصحاب الصف األول یتأخرون إلى الصف الثاني، وهذا من تمام العدل بین إلى الصف األول، وأصحاب الصف األول یتأخرون إلى الصف الثاني، وهذا من تمام العدل بـین 

 ألول.ألول.ف اف االمأمومین؛ لیحوز �لٌّ منهم فضیلة الصالمأمومین؛ لیحوز �لٌّ منهم فضیلة الص
هذه الصورة غیر الصورة التي هـذه الصـورة غیـر الصـورة التـي   ،،واألمر الثاني: لئال �كون هناك فاصل بین اإلمام ومن �قتدي �هواألمر الثاني: لئال �كون هناك فاصل بین اإلمام ومن �قتـدي �ـه

في غیر جهة ســبقت فــي حــدیث ســهل بــن أبــي حثمــة؛ ألن الصــورة الســا�قة فیمــا إذا �ــان العــدو فــي غیــر جهــة  عدو  �ان ال ما إذا  سا�قة فی مة؛ ألن الصورة ال بي حث بن أ سهل  حدیث  في  سبقت 
خلوا خلوا ن یدن یـد�ان العدو في جهة القبلة، وعرفنا أنه �مكن أ�ـان العـدو فـي جهـة القبلـة، وعرفنـا أنـه �مكـن أ  إذاإذاالقبلة، وهنا الصورة هذه في حالة ما القبلة، وهنا الصورة هـذه فـي حالـة مـا 

 �خالف حال القیام والر�وع.      �خالف حال القیام والر�وع.        ،،جمیًعا في الصالة، لكن تبقى طائفٌة للحراسة وقت السجودجمیًعا في الصالة، لكن تبقى طائفٌة للحراسة وقت السجود
اَرُ�وُهمْ َوِفي ِرَواَ�ٍة ِهَي ِفي ُمْسِلٍم َعْن َجاِبٍر، َوِفیَها َتْعِییُن اْلَقْوِم الَّـِذیَن َحـاَرُ�وُهمْ   ::َقْوُلهُ َقْوُلهُ "" اَوَلْفُظَهـا  ،،َوِفي ِرَواَ�ٍة ِهَي ِفي ُمْسِلٍم َعْن َجاِبٍر، َوِفیَها َتْعِییُن اْلَقْوِم الَِّذیَن َح ا َغَزْوَنـا : : َوَلْفُظَه َغَزْوَن

وِل للااَِّ َمــَع َرُســوِل للااَِّ  َع َرُس لَّ َصــلَّ -َم لَّمَ  َعَلْیــِه َوَســلَّمَ ى للااَُّ ى للااَُّ َص ِه َوَس ةَ َقْوًمــا ِمــْن ُجَهْیَنــةَ   - َعَلْی ْن ُجَهْیَن ا ِم ــاًال َشــِدیًدا  ،،َقْوًم ِدیًداَفَقاَتُلوَنــا ِقَت اًال َش ا ِقَت ــا َصــلَّْیَنا   ،،َفَقاَتُلوَن لَّْیَنا َفَلمَّ َفَلمَّا َص
ِ َفـَأْخَبَر ِجْبِر�ـُل َرُسـوَل للااَِّ   ،،َلْو ِمْلَنا َعَلْیِهْم َمْیَلًة َواِحَدًة َالْقَتَطْعَناُهمْ َلْو ِمْلَنا َعَلْیِهْم َمْیَلًة َواِحَدًة َالْقَتَطْعَناُهمْ   ::الظُّْهَر َقاَل اْلُمْشِرُ�ونَ الظُّْهَر َقاَل اْلُمْشِرُ�ونَ  وَل للااَّ َأْخَبَر ِجْبِر�ُل َرُس لَّى َصـلَّى -َف َص

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَذَكَر َذِلَك َلَنا َرُسوُل للااَِّ َفَذَكَر َذِلَك َلَنا َرُسوُل للااَِّ   ،،-ِه َوَسلَّمَ ِه َوَسلَّمَ َعَلیْ َعَلیْ   للااَُّ للااَُّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اُلواَوَقـاُلوا  ::َقالَ َقالَ   ،،-َصلَّى للااَّ َتْأِتیِهْم إنََّهـا َسـَتْأِتیِهْم   ::َوَق ا َس إنََّه
 ".".َفَلمَّا َحَضَرْت اْلَعْصرَفَلمَّا َحَضَرْت اْلَعْصر  ،،َصَالٌة ِهَي َأَحبُّ إَلْیِهْم ِمْن اْألُوَلىَصَالٌة ِهَي َأَحبُّ إَلْیِهْم ِمْن اْألُوَلى

 الظهر.الظهر.الصالة صالة العصر من الصالة السا�قة األولى الصالة صالة العصر من الصالة السا�قة األولى 
 الب: ............الب: ............طط

 طالب: من األوالد! من األولى.طالب: من األوالد! من األولى.
 عندك؟عندك؟ماذا ماذا 

 ".".َأَحبُّ إَلْیِهْم ِمْن اْألُوَلىَأَحبُّ إَلْیِهْم ِمْن اْألُوَلىطالب: "طالب: "
 طالب: ............طالب: ............

 ....أحب إلیهمأحب إلیهم
 طالب: ............طالب: ............

 ..العصرالعصر  هذههذهو و   ،،من الصالة السا�قة الظهرمن الصالة السا�قة الظهر
 طالب: في في مسلم �ا شیخ األوالد؟طالب: في في مسلم �ا شیخ األوالد؟

 طالب: ............طالب: ............
   ؟؟عندكعندكماذا ماذا 
 قال؟قال؟ماذا ماذا أنت أنت 

 طالب: ............طالب: ............
 شيء؟شيء؟��وال علَّق علیها وال علَّق علیها 

 طالب: ............طالب: ............
صالتهم أحب إلیهم من أوالدهم بال شك، وهي أ�ًضا صالة العصر أو أحب صالتهم أحب إلیهم من أوالدهم بال شك، وهي أ�ًضا صالة العصر أو أحـب   ،،لكلٍّ وجهلكلٍّ وجه  ،،على �لٍّ على �لٍّ 

ته إلــیهم مــن صــالة الظهــر، وهــذه �عنــي إصــا�ة الِغــرة مــن المســلم فــي وقــت عبادتــه  رة من المسلم في وقت عباد لیهم من صالة الظهر، وهذه �عني إصا�ة الِغ هة من هؤالء نباهــة مــن هــؤالء إ نبا
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هي وقت راحتهم، وما زال السلف هي وقت راحتهم، وما زال السـلف   ،،وُ�عظمونهاوُ�عظمونها  ،،مین یهتمون �صالتهممین یهتمون �صالتهمعلمهم أن المسلعلمهم أن المسلالمشر�ین؛ لالمشر�ین؛ ل
ا، حتى ینشــغلون �الصــالة عــن غیرهــا انشــغاًال تاًمــا، حتــى   ،،على هذاعلــى هــذا نه ُوِجد منهم من ُتقَطع رجله وهو نــه ُوِجــد مــنهم مــن ُتقَطــع رجلــه وهــو إإینشغلون �الصالة عن غیرها انشغاًال تاًم

یدور حولهو�قبالــه علــى صــالته، فــإذا انشــغل المســلم �صــالته ال �علــم مــا یــدور حولــه  ،،�صلي؛ النشغاله�صــلي؛ النشــغاله ما  فإذا انشغل المسلم �صالته ال �علم  له على صالته،  إال إال   ،،و�قبا
 وهو أ�ًضا عبادة.وهو أ�ًضا عبادة.  ،،مأمورون أ�ًضا �مراقبة العدو؛ ألنه جهاد أ�ًضامأمورون أ�ًضا �مراقبة العدو؛ ألنه جهاد أ�ًضاالة هم الة هم مثل هذه الحمثل هذه الح  أنهم فيأنهم في

 طالب: ............طالب: ............
حالعلــى حســب مــا تقتضــیه الحــال ضیه ال ما تقت ما یإن �ــانوا ال �ســتطیعون مــا ی  ،،على حسب  ستطیعون  �انوا ال � یؤدوا ، و�ن �ــانوا �ســتطیعون أن یــؤدوا لزملــزمإن  ستطیعون أن  �انوا � ، و�ن 

 هذا هو المتعین.   هذا هو المتعین.   ففالصالة وهم على األرض الصالة وهم على األرض 
فُّ اْألَ ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد مَ ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد مَ   ::َقالَ َقالَ "" فُّ اْألَ َعُه الصَّ لُ َعُه الصَّ لُ وَّ فُّ الثَّاِني  ،،وَّ فُّ الثَّاِنيَفَلمَّا َقاُموا َسَجَد الصَّ ُل   ،،َفَلمَّا َقاُموا َسَجَد الصَّ ـفُّ اْألَوَّ َر الصَّ ُل ُثـمَّ َتـَأخَّ فُّ اْألَوَّ َر الصَّ َأخَّ مَّ َت ُث

ــاِني ــفُّ الثَّ َم الصَّ فُّ الثَّاِنيَوَتَقــدَّ َم الصَّ دَّ ــَذَكَر ِمْثَلــهُ   ..َوَتَق هُ َف َذَكَر ِمْثَل الَ َقــالَ   ،،َف ــَر َرُســوُل للااَِّ : : َق ِل َفَكبَّ ِ َفَقــاُموا َمَقــاَم اْألَوَّ وُل للااَّ ِل َفَكبََّر َرُس اَم اْألَوَّ اُموا َمَق ُ َعَلْیــِه -َفَق ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
ُل، َوَقـاَم الثَّـاِني   َوَرَكْعَنا ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعهُ  َوَرَكْعَنا ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعهُ َوَ�بَّْرَنا َوَرَكعَ َوَ�بَّْرَنا َوَرَكعَ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  فُّ اْألَوَّ اَم الثَّاِنيالصَّ ُل، َوَق فُّ اْألَوَّ ـفُّ   ،،الصَّ ـا َسـَجَد الصَّ فُّ َفَلمَّ َجَد الصَّ َفَلمَّا َس

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُثمَّ َسلََّم النَِّبيُّ ُثمَّ َسلََّم النَِّبيُّ   ::َوِفي َأَواِخرِهِ َوِفي َأَواِخرِهِ   ..الثَّاِني َجَلُسوا َجِمیًعاالثَّاِني َجَلُسوا َجِمیًعا لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّْمَنا َجِمیعً َوَسـلَّْمَنا َجِمیًعـ  -َصلَّى للااَّ ا. َرَواُه ا. َرَواُه َوَس
 ..ُمْسِلمٌ ُمْسِلمٌ 

َذلِ اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه إَذا َ�اَن اْلَعـُدوُّ ِفـي ِجَهـِة اْلِقْبَلـِة َفِإنَّـُه ُ�َخـاِلُف َمـا إَذا َلـْم َ�ُكـْن َ�ـَذلِ  ْن َ� ْم َ�ُك ا إَذا َل اِلُف َم ِة َفِإنَُّه ُ�َخ ِة اْلِقْبَل ي ِجَه ُدوُّ ِف ا َفِإنََّهـا   ،،كَ كَ اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه إَذا َ�اَن اْلَع َفِإنََّه
ـَالِة، َوَذِلـَك َأنَّ اْلَحاَجـَة إَلـى ىُتْمِكُن اْلِحَراَسُة َمـَع ُدُخـوِلِهْم َجِمیًعـا ِفـي الصَّ َة إَل َك َأنَّ اْلَحاَج َالِة، َوَذِل ي الصَّ ا ِف وِلِهْم َجِمیًع َع ُدُخ ااْلِحَراَسـِة إنََّمـا  ُتْمِكُن اْلِحَراَسُة َم ِة إنََّم ي َتُكـوُن ِفـي   اْلِحَراَس وُن ِف َتُك

ــُجوِد َفَقــطْ  طْ َحــاِل السُّ ُجوِد َفَق اِل السُّ ُكــوعِ   ،،َح َمــاَم ِفــي اْلِقَیــاِم َوالرُّ كُوعِ َفُیَتــاِ�ُعوَن اإلِْ اِم َوالرُّ اَم فِي اْلِقَی مَ ُر ِفــي َحــاِل   ،،َفُیتَاِ�ُعوَن اإلِْ ــفُّ اْلُمــَؤخَّ اِل َوَ�ْحــُرُس الصَّ ُر فِي َح فُّ اْلمَُؤخَّ ُرُس الصَّ َوَ�حْ
ْجَدَتْیِن ِ�َأْن َیْتُرُكوا اْلُمَتاَ�َعَة ِلْإلَِمامِ  ْجَدَتْیِن ِ�َأْن َیْتُرُكوا اْلُمَتاَ�َعَة ِلْإلَِمامِ السَّ ـ  ،،السَّ لِ ُثمَّ َ�ْسُجُدوَن ِعْنَد ِقَیاِم الصَّ ُثمَّ َ�ْسُجُدوَن ِعْنَد ِقَیاِم الصَّ لِ فِّ اْألَوَّ ُر إَلـى َوَ�تَ َوَ�تَ   ،،فِّ اْألَوَّ ُم اْلُمـَؤخَّ ى َقـدَّ ُر إَل َؤخَّ ُم اْلُم دَّ َق

مُ  ُر اْلُمَقدَّ ِم َوَ�َتَأخَّ فِّ اْلُمَقدَّ مُ َمَحلِّ الصَّ ُر اْلُمَقدَّ ِم َوَ�َتَأخَّ فِّ اْلُمَقدَّ ـْجَدَتْیِن اْألَِخیـَرَتْینِ   ؛؛َمَحلِّ الصَّ َماَم ِفي السَّ ُر اإلِْ یَرَتْینِ ِلُیَتاِ�َع اْلُمَؤخَّ ْجَدَتْیِن اْألَِخ َماَم ِفي السَّ ُر اإلِْ َع ح َمـَع ببصصـَفیُ َفیُ   ،،ِلُیَتاِ�َع اْلُمَؤخَّ ح َم
 ُكلٍّ ِمْن الطَّاِئَفَتْیِن اْلُمَتاَ�َعُة ِفي َسْجَدَتْیِن.ُكلٍّ ِمْن الطَّاِئَفَتْیِن اْلُمَتاَ�َعُة ِفي َسْجَدَتْیِن.

ُكوعِ اْلَحِدیُث َیُدلُّ َأنَّ اْلَحِدیُث َیُدلُّ َأنَّ وَ وَ  ُجوِد َفَقْط ُدوَن َحاِل الرُّ ُكوعِ َها َال َتُكوُن اْلِحَراَسُة إالَّ َحاَل السُّ ُجوِد َفَقْط ُدوَن َحاِل الرُّ  ".".َها َال َتُكوُن اْلِحَراَسُة إالَّ َحاَل السُّ
 ؟؟ماذاماذا

 ..یدلیدلطالب: طالب: 
 قبلها.قبلها.

 طالب: ...........طالب: ...........

 �صیر.�صیر.
 طالب: ...........طالب: ...........

ُجوِد فَ َواْلَحِدیُث َیُدلُّ َأنَّ َواْلَحِدیُث َیُدلُّ َأنَّ "" ُجوِد فَ َها َال َتُكوُن اْلِحَراَسُة إالَّ َحاَل السُّ ُكوعِ َها َال َتُكوُن اْلِحَراَسُة إالَّ َحاَل السُّ ُكوعِ َقْط ُدوَن َحاِل الرُّ ُكـوِع َال   ؛؛َقْط ُدوَن َحاِل الرُّ وِع َال ِألَنَّ َحـاَل الرُّ ُك اَل الرُّ ِألَنَّ َح
، َوَهِذِه اْلَكْیِفیَُّة َال ُتَواِفُق َظاِهَر اْآلَ�ةِ  ، َوَهِذِه اْلَكْیِفیَُّة َال ُتَواِفُق َظاِهَر اْآلَ�ةِ َ�ْمَتِنُع َمَعُه إْدَراُك َأْحَواِل اْلَعُدوِّ َواَ�َة اْألُوَلى   ،،َ�ْمَتِنُع َمَعُه إْدَراُك َأْحَواِل اْلَعُدوِّ َواَ�َة اْألُوَلى َوَال ُتَواِفُق الرِّ ْن َعـْن َوَال ُتَواِفُق الرِّ َع

َفاتُ إالَّ َأنَُّه َقْد ُ�َقالُ إالَّ َأنَُّه َقْد ُ�َقالُ   ،،رَ رَ َوَال ِرَواَ�َة اْبِن ُعمَ َوَال ِرَواَ�َة اْبِن ُعمَ   ،،َصاِلِح ْبِن َخوَّاتٍ َصاِلِح ْبِن َخوَّاتٍ  َفاتُ : إنََّها َتْخَتِلُف الصِّ  ".".ِ�اْخِتَالِف اْألَْحَوالِ ِ�اْخِتَالِف اْألَْحَوالِ   : إنََّها َتْخَتِلُف الصِّ
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وعن صحابته ستة أوجه وعـن صـحابته سـتة أوجـه   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسـالم–نعم صالة الخوف صحَّت من أوجه عن النبي نعم صالة الخوف صحَّت من أوجه عن النبي 
ُیالحظ ما ُیناسب الحال، فیعمل و�فعل من الصلوات ُیالحـظ مـا ُیناسـب الحـال، فیعمـل و�فعـل مـن الصـلوات   �لها صحیحة، وعلى اإلمام أن�لهـا صـحیحة، وعلـى اإلمـام أن  ،،أو سبعةأو سبعة

 هو األحوط للصالة، واألبلغ في الحراسة.هو األحوط للصالة، واألبلغ في الحراسة.ما ما 
أوصل �عضهم صالة الخوف إلى أكثر من ذلك من الصور، منهم من قال: عشر، ومنهم من أوصل �عضـهم صـالة الخـوف إلـى أكثـر مـن ذلـك مـن الصـور، مـنهم مـن قـال: عشـر، ومـنهم مـن 

أو سبع، ومنهم من یرى أنه إذا ُوِجد مجرد أو سـبع، ومـنهم مـن یـرى أنـه إذا ُوِجـد مجـرد   قال: أر�عة عشرة صورة، واإلمام أحمد یرى أنها ستقال: أر�عة عشرة صورة، واإلمام أحمد یرى أنها ست
وأما وأمـا   ،،، لكن األوجه ستة أو سبعة، لكـن األوجـه سـتة أو سـبعةاختالف بین الرواة جعلها صورة مغایرة لغیرها من الصوراختالف بین الرواة جعلها صورة مغایرة لغیرها من الصـور  أدنىأدنى

 البقیة فهي تدخل في �عضها.البقیة فهي تدخل في �عضها.
َرِقيِّ ِمْثُلهُ "" َرِقيِّ ِمْثُلهُ َوِألَِبي َداُود َعْن َأِبي َعیَّاٍش الزُّ ِذهِ ِمْثُل ِرَواَ�ِة َجاِبٍر َهـِذهِ   ::َأيْ َأيْ   ..َوِألَِبي َداُود َعْن َأِبي َعیَّاٍش الزُّ ـَالة  َوَزادَ َوَزادَ   ،،ِمْثُل ِرَواَ�ِة َجاِبٍر َه َالةَتْعِیـیُن َمَحـلِّ الصَّ لِّ الصَّ یُن َمَح : : َتْعِی

ـیِن اْلُمْهَمَلـِة َفَفـاٌء آِخـُرُه ُنـونٌ اَنْت ِ�ُعْسَفاَن ِ�َضمِّ اْلَعْیِن اْلُمْهَمَلِة وَ اَنْت ِ�ُعْسَفاَن ِ�َضمِّ اْلَعْیِن اْلُمْهَمَلِة وَ َأنََّها �َ َأنََّها �َ  ونٌ ُسـُكوِن السِّ ُرُه ُن اٌء آِخ ِة َفَف یِن اْلُمْهَمَل ُكوِن السِّ ٌع ، َوُهـَو َمْوِضـٌع ُس َو َمْوِض ، َوُه
     َعَلى َمْرَحَلَتْیِن ِمْن َمكََّة َ�َما ِفي اْلَقاُموِس.َعَلى َمْرَحَلَتْیِن ِمْن َمكََّة َ�َما ِفي اْلَقاُموِس.

رَ َوِللنََّساِئيِّ ِمْن َوْجٍه آَخـرَ  ُه ِمنْ َغْیـِر اْلَوْجـِه الَّـِذي َأْخَرَجـُه ِمْنـ  َوِللنََّساِئيِّ ِمْن َوْجٍه آَخ ِه الَِّذي َأْخَرَج ِر اْلَوْج ِلمٌ ُه ُمْسـِلمٌ َغْی يَّ َعـْن َجـاِبٍر َأنَّ النَِّبـيَّ   ،،ُه ُمْس اِبٍر َأنَّ النَِّب ْن َج لَّى َصـلَّى -َع ُ َص للااَُّ للااَّ
ْینِ اِئَفـٍة ِمـْن َأْصـَحاِ�ِه َرْكَعَتـْینِ َصلَّى ِ�طَ َصلَّى ِ�طَ   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َحاِ�ِه َرْكَعَت ْن َأْص ٍة ِم ْینِ ُثـمَّ َسـلََّم ُثـمَّ َصـلَّى ِ�ـآَخِر�َن َرْكَعَتـْینِ   ،،اِئَف آَخِر�َن َرْكَعَت لَّى ِ� مَّ َص لََّم ُث مَّ َس لَّمَ ُثـمَّ َسـلَّمَ   ،،ُث مَّ َس   ،،ُث

ُه، َوِ�ـاْألُْخَرى َنْفـًال َلـُه،   ،،َفَصلَّى ِ�ِإْحَداُهَما َفْرًضاَفَصلَّى ِ�ِإْحَداُهَما َفْرًضا ًال َل اْألُْخَرى َنْف ِريُّ َوَعِمـَل ِبَهـَذا اْلَحَسـُن اْلَبْصـِريُّ َوِ� ُن اْلَبْص َذا اْلَحَس َل ِبَه َعـ  ،،َوَعِم عَ َوادَّ اِويُّ َأنَُّه اِويُّ َأنَّـُه ى الطَّحْ ى الطَّْحـَوادَّ
 ".".َوَال َدِلیَل َعَلى النَّْسخِ َوَال َدِلیَل َعَلى النَّْسخِ   ،،ِبَناًء ِمْنُه َعَلى َأنَُّه َال َ�ِصحُّ َأْن ُ�َصلَِّي اْلُمْفَتِرُض َخْلَف اْلُمَتَنفِّلِ ِبَناًء ِمْنُه َعَلى َأنَُّه َال َ�ِصحُّ َأْن ُ�َصلَِّي اْلُمْفَتِرُض َخْلَف اْلُمَتَنفِّلِ   ؛؛َمْنُسوخٌ َمْنُسوخٌ 

ل خالف بین أهل العلم، والُعمدة في ذلك ل خالف بین أهل العلـم، والُعمـدة فـي ذلـك و�مامة المتنفل �المفترض محو�مامة المتنفل �المفترض مح  ،،ائتمام المفترض �المتنفلائتمام المفترض �المتنفل
سبة�النســـبة عد أن �ُ لمـــن أجـــاز �الشــــافعیة إمامـــة معـــاذ �قومــــه �عـــد أن �ُ   �الن مه � عاذ �قو مة م شافعیة إما جاز �ال من أ بي صـــلي خلــــف النبـــي ل لف الن صالة علیـــه الصــــالة –صلي خ یه ال عل
سالموالســالم صلي �قومهالعشــاء، ثــم یــذهب فُیصــلي �قومــه  -وال یذهب فُی ثم  لةهــي لــه نافلــة  ،،العشاء،  له ناف شیخ ولهــم فر�ضــة، وهــذا مــا ُیرجحــه شــیخ   ،،هي  ما ُیرجحه  هم فر�ضة، وهذا  ول

فیة أن إمامة المتنفل �المفترض ال فیـة أن إمامـة المتنفـل �ـالمفترض ال والمعروف عند الحنابلة والحنوالمعروف عنـد الحنابلـة والحن  ،،-رحمه هللارحمه هللا–اإلسالم ابن تیمیة اإلسالم ابن تیمیة 
ثم ُ�صلي ُ�صــلي اإلمــام �طائفــٍة ر�عتــین، ثــم ُ�صــلي   ،،ى هذا فمثل هذه الصورة ال تجوز عندهمى هــذا فمثــل هــذه الصــورة ال تجــوز عنــدهمتجوز، وعلتجــوز، وعلــ فٍة ر�عتین،  ُ�صلي اإلمام �طائ

 �طائفٍة أخرى ر�عتین، ال شك أنه في الصالة األولى مفترض، وفي الثانیة ُمتنفِّل.�طائفٍة أخرى ر�عتین، ال شك أنه في الصالة األولى مفترض، وفي الثانیة ُمتنفِّل.
سلِّم، ثم �صليوال ُ�سـلِّم، ثـم �صـلي  ،،ومنهم من �قول: �صلي �الطائفة األولى ر�عتینومنهم من �قول: �صلي �الطائفة األولـى ر�عتـین وال ُ�سلِّم، وال ُ�سـلِّم،   ،،�الثانیة ر�عتین�الثانیـة ر�عتـین  وال ُ�

 ن.ن.اان ر�عتن ر�عتااقصر، ولكلٍّ من الطائفتین ر�عتقصر، ولكلٍّ من الطائفتین ر�عت  ررمن غیمن غی  ااكون له أر�ع ر�عات إتمامً كون له أر�ع ر�عات إتمامً وحینئٍذ �وحینئٍذ �
 طالب: ............طالب: ............

 األصل أنهم یلتفون حول إماٍم واحد.األصل أنهم یلتفون حول إماٍم واحد.
 طالب: ............طالب: ............

لى أي صورة من لى أي صورة من هو إذا لم �مكن ائتمامهم والتفافهم حول إماٍم واحد وصاروا جماعات ما احتجنا إهو إذا لم �مكن ائتمامهم والتفافهم حول إماٍم واحد وصاروا جماعات ما احتجنا إ
 صور صالة الخوف.صور صالة الخوف.

 ......................طالب: .طالب: .
 كیف؟كیف؟

 طالب: ............طالب: ............
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ال داعي لهذه الصور �لها، �صلون ال داعي لهذه الصور �لهـا، �صـلون ففحسب ما تقتضیه الحاجة، و�ذا ُقِسموا إلى أكثر من جماعة حسب ما تقتضیه الحاجة، و�ذا ُقِسموا إلى أكثر من جماعة ��
مةصــالة تامــة سیأتي اللهــم إال إذا اشــتد الخــوف فــي حــال المســا�فة علــى مــا ســیأتي   ،،واآلخرون �حرسون واآلخــرون �حرســون   ،،صالة تا ما  سا�فة على  حال الم في  خوف  شتد ال هم إال إذا ا الل

 �صلون �یفما تیسر.�صلون �یفما تیسر.
ْن أَ َوِمْثُلـُه؛ ِألَِبــي َداُود َعـْن أَ "" ي َداُود َع ُه؛ ِألَِب و َداوُ ِبــي َ�ْكـَرَة، َوَقــاَل َأُبـو َداوُ َوِمْثُل اَل َأُب َرَة، َوَق ي َ�ْك ــُه ُ�َصـلِّي ِســتَّ   ::ددِب تَّ َوَ�ــَذِلَك ِفـي َصــَالِة اْلَمْغـِرِب َفِإنَّ لِّي ِس ِرِب َفِإنَُّه ُ�َص َالِة اْلَمْغ ي َص َذِلَك ِف َوَ�

 ".".َرَكَعاٍت، َواْلَقْوُم َثَالًثا َثَالًثاَرَكَعاٍت، َواْلَقْوُم َثَالًثا َثَالًثا
ني�عنـــي سا�قةمثـــل الســـا�قة  �ع ثل ال صالة �ـــأتي فیهـــا مـــن الخـــالف مـــا فـــي الســـا�قة، و�ز�ـــد فـــي هـــذه الصـــورة أن صـــالة   ،،م صورة أن  هذه ال في  سا�قة، و�ز�د  في ال ما  خالف  من ال ها  �أتي فی
 ..»»ان في لیلةٍ ان في لیلةٍ وتر وتر ال ال ««  ::وقد جاء في الحدیثوقد جاء في الحدیث  ،،رب وتررب وترالمغالمغ

ُ َعْنهُ -َوَعْن ُحَذْ�َفَة َوَعْن ُحَذْ�َفَة "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ   -َرِضَي للااَّ لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ُؤَالِء َصـلَّى َصـَالَة اْلَخـْوِف ِبَهـُؤَالِء   -َصلَّى للااَّ ْوِف ِبَه َالَة اْلَخ لَّى َص َص
َد ِعْنـَد   هُ هُ َحُه اْبُن ِحبَّاَن َوِمْثلُ َحُه اْبُن ِحبَّاَن َوِمْثلُ اُود َوالنََّساِئيُّ َوَصحَّ اُود َوالنََّساِئيُّ َوَصحَّ َوِ�َهُؤَالِء َرْكَعًة َوَلْم َ�ْقُضوا. َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو دَ َوِ�َهُؤَالِء َرْكَعًة َوَلْم َ�ْقُضوا. َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو دَ   ،،َرْكَعةً َرْكَعةً  ِعْن

ــاسٍ  ــِن َعبَّ ــِن ُخَزْ�َمــَة َعــْن اْب ِن َعبَّاسٍ اْب ْن اْب َة َع ِن ُخَزْ�َم َها ُحَذْ�َفــُة   ،،اْب ــِة َصــالَّ ــَالُة ِبَهــِذِه اْلَكْیِفیَّ ُة َوَهــِذِه الصَّ َها ُحَذْ�َف الَّ ِذِه اْلَكْیِفیَِّة َص َالُة ِبَه ِذِه الصَّ َتانَ ِ�َطَبِرْســَتانَ ((َوَه ــاَن   ،،))ِ�َطَبِرْس اَن َوَ� َوَ�
الَ اْألَِمیــُر َســِعیُد ْبــُن اْلَعــاِص َفَقــالَ  ُن اْلعَاِص َفَق ِعیُد بْ یُر َس لَّى مَ َأ�ُُّكــْم َصــلَّى َمــ: : اْألَِم وِل للااَِّ َع َرُســوِل للااَِّ َأ�ُّكُْم َص لَّى َصــلَّى -َع َرُس ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ َص لَّمَ للااَّ ِه َوَس ُ َعَلیْ َالَة َصــَالَة   -للااَّ َص

َالَة، َوَأْخَرَج َأُبو َداُود َعْن اْبِن ُعَمرَ   ،،َأَناَأَنا  ::َقاَل ُحَذْ�َفةُ َقاَل ُحَذْ�َفةُ   ،،اْلَخْوفِ اْلَخْوفِ  َالَة، َوَأْخَرَج َأُبو َداُود َعْن اْبِن ُعَمرَ َفَصلَّى ِبِهْم َهِذِه الصَّ ِن َوَعـْن َزْ�ـِد ْبـِن   ،،َفَصلَّى ِبِهْم َهِذِه الصَّ ِد ْب ْن َزْ� َوَع
 ..َرْكَعَتْینِ َرْكَعَتْینِ   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -ِللنَِّبيِّ ِللنَِّبيِّ وَ وَ   ،،َفَكاَنْت ِلْلَقْوِم َرْكَعًة َرْكَعةً َفَكاَنْت ِلْلَقْوِم َرْكَعًة َرْكَعةً   ::َقاَل َزْ�دٌ َقاَل َزْ�دٌ   َثاِبتٍ َثاِبتٍ 

ُ َتَعاَلى: : َقالَ َقالَ   ،،َج َعْن اْبِن َعبَّاسٍ َج َعْن اْبِن َعبَّاسٍ رَّ رَّ خخوَ وَ  ُ َتَعاَلىَفَرَض للااَّ ُكْم   َفَرَض للااَّ َالَة َعَلى ِلَساِن َنِبیِّ ُكْم الصَّ َالَة َعَلى ِلَساِن َنِبیِّ ـَالمُ -الصَّ َالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیِه الصَّ َالُة َوالسَّ   -َعَلْیِه الصَّ
َفِر َرْكَعَتْیِن، َوفِ  َفِر َرْكَعَتْیِن، َوفِ ِفي اْلَحَضِر َأْرَ�ًعا، َوِفي السَّ  ..ي اْلَخْوِف َرْكَعةً ي اْلَخْوِف َرْكَعةً ِفي اْلَحَضِر َأْرَ�ًعا، َوِفي السَّ

ِة اْلَخْوِف َرْكَعًة ُیـوِمُئ إ�َمـاءً   ::َفَقاُلواَفَقاُلوا  ،،ٌس َواْلَحَسُن َوَغْیُرُهمْ ٌس َواْلَحَسُن َوَغْیُرُهمْ وُ وُ َذ ِبَهَذا َعَطاٌء َوَطاو َذ ِبَهَذا َعَطاٌء َوَطاو خَ خَ َوأَ َوأَ  اءً ُ�َصلِّي ِفي ِشدَّ وِمُئ إ�َم ِة اْلَخْوِف َرْكَعًة ُی   ،،ُ�َصلِّي ِفي ِشدَّ
ْجَدةٌ  َلْم َتْقـِدْر َفَسـْجَدةٌ َوَ�اَن ِإْسَحاُق َ�ُقوُل ُتْجِزُئك ِعْنَد اْلُمَساَ�َفِة َرْكَعٌة َواِحَدٌة ُتوِمُئ َلَها إ�َماًء َفِإنْ َوَ�اَن ِإْسَحاُق َ�ُقوُل ُتْجِزُئك ِعْنَد اْلُمَساَ�َفِة َرْكَعٌة َواِحَدٌة ُتوِمُئ َلَها إ�َماًء َفِإنْ  ِدْر َفَس ِإْن  َفـِإْن  َلْم َتْق  َف

 ".".ٌة؛ ِألَنََّها ِذْ�ُر للااَِّ ٌة؛ ِألَنََّها ِذْ�ُر للااَِّ َلْم َفَتْكِبیرَ َلْم َفَتْكِبیرَ 
وهي أن اإلمام �صلي ر�عتین �صلي معه وهـي أن اإلمـام �صـلي ر�عتـین �صـلي معـه   ،،هذه صورة من الصور التي ُنِقلت في صالة الخوفهذه صورة من الصور التي ُنِقلت في صـالة الخـوف

جزء من الجیش أو طائفة من الجیش ر�عة، ثم �سلمون، وتأتي الطائفة األخرى فیصلي بهم ما جزء من الجیش أو طائفـة مـن الجـیش ر�عـة، ثـم �سـلمون، وتـأتي الطائفـة األخـرى فیصـلي بهـم مـا 
وللمأمومین ر�عة ر�عة، وهذه قال وللمأمومین ر�عة ر�عـة، وهـذه قـال   ،،نناافیكون لإلمام ر�عتفیكون لإلمام ر�عت  وال ُیتمون شیًئا،وال ُیتمون شیًئا،  ،،ر�عةر�عة  �قي من الصالة�قي من الصالة

وال شك أنه إذا أمكن أن تؤدى الصالة تامة إن �انت في حضر فأر�ع، وال شك أنه إذا أمكن أن تـؤدى الصـالة تامـة إن �انـت فـي حضـر فـأر�ع،   ،،بها جمٌع من أهل العلمبها جمٌع من أهل العلم
و�ن �انت في سفر فر�عتین ال شك أنه أولى، لكن إذا لم یتیسر إال ر�عة أو ما هو أقل من ذلك و�ن �انت في سفر فر�عتین ال شك أنه أولى، لكن إذا لم یتیسر إال ر�عة أو مـا هـو أقـل مـن ذلـك 

�انوا في حراسة أو في �ـانوا فـي حراسـة أو فــي   وهم في العبادة سواءوهــم فـي العبـادة سـواء  ،،جلب التیسیرجلـب التیسـیرك، وال شك أن المشقة تك، وال شـك أن المشـقة تفقد قیل بذلفقـد قیـل بـذل
 وهذه ثابتة عن جمٍع من السلف.وهذه ثابتة عن جمٍع من السلف.  ،،جهاد أو في صالةجهاد أو في صالة

 طالب: حتى الثالثیة �ا شیخ ر�عة؟طالب: حتى الثالثیة �ا شیخ ر�عة؟
والمأمومین على ر�عة والمـأمومین علـى ر�عـة   ،،اآلن الر�اعیة إذا ُقِصرت صارت ثنائیة، فیكفي اإلمام ر�عتیناآلن الر�اعیة إذا ُقِصرت صـارت ثنائیـة، فیكفـي اإلمـام ر�عتـین  ....الثالثیةالثالثیة

 و�ن ُنقل عن ابن دحیة القول �قصرها.  و�ن ُنقل عن ابن دحیة القول �قصرها.    ،،القصرالقصري ال ُیتصور فیها ي ال ُیتصور فیها ر�عة، الثالثیة وهر�عة، الثالثیة وه
 طالب: ............طالب: ............

 ..نعمنعم
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 طالب: ...........طالب: ...........

نه في المغرب �صلي في األولى ر�عتینهــو تقــدم فــي الصــور الســا�قة أنــه فــي المغــرب �صــلي فــي األولــى ر�عتــین  ،،أو العكسأو العكــس قدم في الصور السا�قة أ فإذا جلس فــإذا جلــس   ،،هو ت
في للتشــهد األول... إلــى آخــره، تقــدمت هــذه الصــورة، لكــن فــي مســألة االجتــزاء بر�عــة هــل تكفــي فــي  في مسألة االجتزاء بر�عة هل تكفي  كن  هذه الصورة، ل قدمت  لى آخره، ت شهد األول... إ للت

 ر�عة؟ ر�عة؟   المغربالمغرب
 لوا: إذا لم یتیسر فسجدة، و�ذا لم یتیسر فتكبیرة، فمن �اب أولى أن ُ�جزئ في المغرب ر�عة.لوا: إذا لم یتیسر فسجدة، و�ذا لم یتیسر فتكبیرة، فمن �اب أولى أن ُ�جزئ في المغرب ر�عة.قاقا

 وال موقوف �الم إسحاق.وال موقوف �الم إسحاق.  ما فیه نص مرفوعما فیه نص مرفوع  ،،طالب: هذا مقطوع �ا شیخ على إسحاقطالب: هذا مقطوع �ا شیخ على إسحاق
 معروف أنه �الم إسحاق، لكن أ�ًضا عن ابن عباس ر�عة.معروف أنه �الم إسحاق، لكن أ�ًضا عن ابن عباس ر�عة.

 نص أنها ثالثیة؟نص أنها ثالثیة؟  ههابن عباس ما فیابن عباس ما فی  الثنائیة عنالثنائیة عنطالب: ما �حتمل أنها في الر�اعیة أو في طالب: ما �حتمل أنها في الر�اعیة أو في 
 على �لٍّ �فعل في �ل صالٍة ما یناسبها من الصور.على �لٍّ �فعل في �ل صالٍة ما یناسبها من الصور.

 طالب: و�صل إلى التكبیر في آخر ما ُ�جزئ؟طالب: و�صل إلى التكبیر في آخر ما ُ�جزئ؟
یرفـــي آخـــر مـــا ُ�جـــزئ التكبیـــر جزئ التكب ما ُ� خر  َ}{َفـــِإَذا َأِمنـــُتْم َفـــاْذُكُروا للااََّ}  ،،في آ نُتْم فَاْذُكُروا للااَّ قرة:[البقـــرة:  {فَِإَذا َأِم ئتكم �عنـــي عـــودوا إلـــى هیئـــتكم   ]]239239[الب لى هی عودوا إ ني  �ع

عن حال األمن، ثم إذا صاروا إلى األمن عادوا إلى عـن حـال األمـن، ثـم إذا صـاروا إلـى األمـن عـادوا إلـى   ضعه �ختلفضـعه �ختلـفالسا�قة، �عني حال الخوف و السا�قة، �عني حال الخـوف و 
 الصالة تامًة �ما ُأِمروا.الصالة تامًة �ما ُأِمروا.

 طالب: وصالتهم بهذه الكیفیة �عد عدم تیسرها مع الجمع مع تأخیرها إلى آخر الوقت...؟طالب: وصالتهم بهذه الكیفیة �عد عدم تیسرها مع الجمع مع تأخیرها إلى آخر الوقت...؟
هو ال ُبد أن �فعل األحوط للصالة، ال ُبد أن ُینَظر إلى األحوط في الصالة مع النظر إلى األبلغ هو ال ُبد أن �فعل األحوط للصالة، ال ُبد أن ُینَظر إلى األحوط في الصالة مع النظـر إلـى األبلـغ 

 ال ُبد من هذین.ال ُبد من هذین.الحراسة الحراسة   فيفي
ــرَ "" ــِن ُعَم رَ َوَعــْن اْب ِن ُعَم ْن اْب ــا-َوَع ُ َعْنُهَم اَرِضــَي للااَّ ُ َعْنُهَم َي للااَّ ــاَل َرُســوُل للااَِّ   -َرِض ــاَل: َق ِ َق وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ــِه َوَســلَّمَ -َق ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َالُة َصــَالُة ««  ::-َص َص

اِئيّ َرَواُه اْلَبـزَّاُر ِ�ِإْسـَناٍد َضـِعیٍف، َوَأْخـَرَج النََّسـاِئيّ   ،،»»اْلَخْوِف َرْكَعٌة َعَلى َأيِّ َوْجٍه َ�انَ اْلَخْوِف َرْكَعٌة َعَلى َأيِّ َوْجٍه َ�انَ  َرَج النََّس ِعیٍف، َوَأْخ َناٍد َض زَّاُر ِ�ِإْس ُ -َأنَُّه َأنَّـُه   َرَواُه اْلَب ُ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ َص
َها ِبِذي َقَرٍد ِبَهِذِه اْلَكْیِفیَِّة، َوَقاَل اْلُمَصنِّفُ   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َها ِبِذي َقَرٍد ِبَهِذِه اْلَكْیِفیَِّة، َوَقاَل اْلُمَصنِّفُ َصالَّ َحُه اْبـُن ِحبَّـاَن َوَغْیـُرُه، َأمَّـا وَ وَ   ::َصالَّ ُرُه، َأمَّا َقْد َصحَّ ُن ِحبَّاَن َوَغْی َحُه اْب َقْد َصحَّ

اِفِعيُّ َفَقالَ  اِفِعيُّ َفَقالَ الشَّ        َال َیْثُبُت.َال َیْثُبُت.  ::الشَّ
َماِم، َواْلَمْأُموِم، َوَقْد َقـاَل ِ�ـِه الثَّـْوِريُّ    َرْكَعةٌ  َرْكَعةٌ َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َصَالَة اْلَخْوفِ َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َصَالَة اْلَخْوفِ  ِه الثَّْوِريُّ َواِحَدٌة ِفي َحقِّ اإلِْ اَل ِ� َماِم، َواْلَمْأُموِم، َوَقْد َق َواِحَدٌة ِفي َحقِّ اإلِْ

َحاَ�ِة َأُبو ُهَرْ�َرَة َوَأُبو ُموَسى َحاَ�ِة َأُبو ُهَرْ�َرَة َوَأُبو ُموَسىَوَجَماَعٌة، َوَقاَل ِ�ِه ِمْن الصَّ  ".".َوَجَماَعٌة، َوَقاَل ِ�ِه ِمْن الصَّ
ر أن �كـون اإلمـام واحـدً  ر أن �كون اإلمام واحدً في حق اإلمام والمأموم �یـف ُیتصـوَّ ر   اافي حق اإلمام والمأموم �یف ُیتصوَّ ر أنهـا ر�عـة واحـد، وُ�تصـوَّ ر وُ�تصـوَّ ر أنها ر�عة واحد، وُ�تصوَّ وُ�تصوَّ

 ین ر�عة ر�عة؟ �مكن تصوره؟ین ر�عة ر�عة؟ �مكن تصوره؟للمأمومللمأموم
 طالب: ............طالب: ............

 ر�عة ر�عة نعم.ر�عة ر�عة نعم.
 طالب: ............طالب: ............

 �عني �قتسمون االقتداء �ه في نصف ر�عة.�عني �قتسمون االقتداء �ه في نصف ر�عة.
 ْوِف.ْوِف.َواْعَلْم َأنَُّه َذَكَر اْلُمَصنُِّف ِفي َهَذا اْلِكَتاِب َخْمَس َ�ْیِفیَّاٍت ِلَصَالِة اْلخَ َواْعَلْم َأنَُّه َذَكَر اْلُمَصنُِّف ِفي َهَذا اْلِكَتاِب َخْمَس َ�ْیِفیَّاٍت ِلَصَالِة اْلخَ ""
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ــاتٍ  اِني َ�ْیِفیَّاتٍ َوِفــي ُســَنِن َأِبــي َداُود َثَمــاِني َ�ْیِفیَّ ي َداُود َثَم َنِن َأِب ي ُس ُس ِمْنَهــا َهــِذِه اْلَخْمــُس   ،،َوِف ِذِه اْلَخْم ا َه ْتِح َوَزاَد َثَالًثــا، َوَقــاَل اْلُمَصــنُِّف ِفــي َفــْتِح   ،،ِمْنَه ي َف نُِّف ِف اَل اْلُمَص ا، َوَق َوَزاَد َثَالًث
َح اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ اْلَكْیِفیََّة اْلـَواِردَ   ،،اْلَباِري: َقْد ُرِوَي ِفي َصَالِة اْلَخْوِف َ�ْیِفیَّاٌت َ�ِثیَرةٌ اْلَباِري: َقْد ُرِوَي ِفي َصَالِة اْلَخْوِف َ�ْیِفیَّاٌت َ�ِثیَرةٌ  َواِردَ َوَرجَّ َح اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ اْلَكْیِفیََّة اْل ي َة ِفـي َوَرجَّ ِدیِث َحـِدیِث َة ِف َح

ْسَنادِ   ؛؛اْبِن ُعَمرَ اْبِن ُعَمرَ  ْسَنادِ ِلُقوَِّة اإلِْ َمامِ   ،،ِلُقوَِّة اإلِْ َمامِ َوُمَواَفَقِة اْألُُصوِل ِفي َأنَّ اْلُمْؤَتمَّ َال َتِتمُّ َصَالُتُه َقْبَل اإلِْ  ..َوُمَواَفَقِة اْألُُصوِل ِفي َأنَّ اْلُمْؤَتمَّ َال َتِتمُّ َصَالُتُه َقْبَل اإلِْ
َها ِسـتَّ یَرٌة َأَص یـَرٌة َأَصـِفیَها ِرَواَ�اٌت َ�ثِ ِفیَها ِرَواَ�اٌت َ�ثِ   ::َصحَّ ِمْنَها َأْرَ�َعَة َعَشَر َوْجًها، َوَقاَل اْبُن اْلَعَرِ�يِّ َصحَّ ِمْنَها َأْرَ�َعَة َعَشَر َوْجًها، َوَقاَل اْبُن اْلَعَرِ�يِّ   ::َوَقاَل اْبُن َحْزمٍ َوَقاَل اْبُن َحْزمٍ  َها ِستَّ حُّ حُّ

ْنَها  ،،َعْشَرَة ِرَواَ�ًة ُمْخَتِلَفًة، َوَقاَل النََّوِويُّ َنْحُوُه ِفي َشْرِح ُمْسِلمٍ َعْشَرَة ِرَواَ�ًة ُمْخَتِلَفًة، َوَقاَل النََّوِويُّ َنْحُوُه ِفي َشْرِح ُمْسِلمٍ  ْنَهاَوَلْم ُیَبیِّ  ".".َوَلْم ُیَبیِّ
یرى أنمــرد هــذه األعــداد إلــى اخــتالف الــرواة، فمــن أهــل العلــم مــن یــرى أن لم من  من أهل الع لرواة، ف لى اختالف ا نى اختالف ُ�ضیف مجــرد أدنــى اخــتالف ُ�ضــیف   مرد هذه األعداد إ مجرد أد

سا�قةصــورة جدیــدة؛ ألنهــا اختلفــت عــن الصــورة الســا�قة صورة ال عن ال فت  ها اختل یدة؛ ألن به؛ ال ینتبــه؛ و و   ،،صورة جد لرواة، و�ال ألن هــذا مــن اخــتالف الــرواة، و�ال ال ینت ختالف ا من ا هذا  ألن 
الثابتة الثابتـة   ةةفاألصل أن هذه الصور الستة عشر التي أوصلها �عضهم هي داخلة في الستة أو السبعفاألصل أن هذه الصور الستة عشر التي أوصلها �عضهم هي داخلـة فـي السـتة أو السـبع

 فیما قاله اإلمام أحمد وغیره.   فیما قاله اإلمام أحمد وغیره.     -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–عن النبي عن النبي 
ْنهَ "" ْنهَ َوَقاَل النََّوِويُّ َنْحُوُه ِفي َشْرِح ُمْسِلٍم َوَلْم ُیَبیِّ َقْد َبیََّنَها َشْیُخَنا اْلَحاِفُظ َأُبو اْلَفْضِل َقْد َبیََّنَها َشْیُخَنا اْلَحاِفُظ َأُبو اْلَفْضِل   ::اْلَحاِفظُ اْلَحاِفظُ   َقالَ َقالَ وَ وَ   ،،ااَوَقاَل النََّوِويُّ َنْحُوُه ِفي َشْرِح ُمْسِلٍم َوَلْم ُیَبیِّ

 ".".ِفي َشْرِح التِّْرِمِذيِّ ِفي َشْرِح التِّْرِمِذيِّ 
 ؟ ؟ منمنأبو الفضل أبو الفضل 

قي أبــو الفضــل العراقــي  بو الفضل العرا ــِذيِّ ""أ ــْرِح التِّْرِم ــي َش ِذيِّ ِف ْرِح التِّْرِم ــة التــي ابتــدأها ابــن ســید النــاس، ثــم �مَّلهــا   ""فِي َش ها �عنــي التكمل ثم �مَّل ناس،  سید ال بن  تدأها ا تي اب لة ال ني التكم �ع
لدین أبو ُزرعة ابن الحافظ العراقي ظ ولـي الـدین أبـو ُزرعـة ابـن الحـافظ العراقـي ة ابنه الحافة ابنه الحافشرع في التكملشرع في التكمل،،الحافظ العراقي ولم تكمل الحافظ العراقي ولم تكمل  ظ ولي ا

وأظنها لم تكمل أ�ًضا؛ ألنهم أطالوا وأظنهــا لـم تكمـل أ�ًضــا؛ ألنهـم أطــالوا   ،،ولم تكمل أ�ًضا، ثم شرع السخاوي في تكملٍة في مجلدینولـم تكمـل أ�ًضــا، ثـم شـرع الســخاوي فـي تكملــٍة فـي مجلـدین
ا في الشرح، ولو ُوِجدت هـذه الـتكمالت �لهـا أو لـو ُبـِرزت لنفـع   ،،النفس في الشرحالنفس في الشرح ِرزت لنفع أطالوا النفس جد� ا في الشرح، ولو ُوِجدت هذه التكمالت �لها أو لو ُب أطالوا النفس جد�

 هللا بها نفًعا عظیًما. هللا بها نفًعا عظیًما. 
 ........طالب: ........طالب: ........

 ابن العر�ي.ابن العر�ي.
 طالب: فقط؟طالب: فقط؟

 نعم.نعم.
َها "" : َصــالَّ ــِويِّ ــْدِي النََّب ــي اْلَه ــاَل ِف ــَداَخَل، َوَق ــُن َأْن َتَت ــْن ُ�ْمِك ــَرَة، َوَلِك ــْبَع َعْش ــا َفَصــاَرْت َس َها َوَزاَد َوْجًه الَّ : َص ِويِّ ْدِي النََّب َداَخَل، َوقَاَل فِي اْلَه ُن َأْن َتَت ْن ُ�ْمِك َرَة، َوَلِك ْبَع َعْش اَرْت َس ا َفَص َوَزاَد َوْجًه

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   -النَِّبيُّ النَِّبيُّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ : َصالَّ َعْشَر َمرَّاٍت، َوَقاَل اْبُن اْلعَ َعْشَر َمرَّاٍت، َوَقاَل اْبُن اْلعَ   -َصلَّى للااَّ : َصالَّ َرِ�يِّ اَل َها َأْرَ�ًعا َوِعْشـِر�َن َمـرًَّة، َوَقـاَل َرِ�يِّ رًَّة، َوَق ِر�َن َم َها َأْرَ�ًعا َوِعْش
َها النَِّبيُّ  : َصالَّ َها النَِّبيُّ اْلَخطَّاِبيُّ : َصالَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْلَخطَّاِبيُّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َو ِفي َأ�َّاٍم ُمْخَتِلَفٍة ِ�َأْشَكاٍل ُمَتَباِیَنٍة َیَتَحرَّى َمـا ُهـَو   -َصلَّى للااَّ ا ُه ِفي َأ�َّاٍم ُمْخَتِلَفٍة ِ�َأْشَكاٍل ُمَتَباِیَنٍة َیَتَحرَّى َم

َالِة، َواْألَْبَلُغ ِفي اْلِحَراسَ  َالِة، َواْألَْبَلُغ ِفي اْلِحَراسَ اْألَْحَوُط ِللصَّ    اْنَتَهى.اْنَتَهى.  ،،ى اْخِتَالِف ُصوَرِتَها ُمتَِّفَقُة اْلَمْعَنىى اْخِتَالِف ُصوَرِتَها ُمتَِّفَقُة اْلَمْعَنىَفِهَي َعلَ َفِهَي َعلَ   ،،ةِ ةِ اْألَْحَوُط ِللصَّ
ُ َعْنُهَمـا-اْبِن ُعَمَر اْبِن ُعَمَر   ::َأيْ َأيْ   ))َوَعْنهُ َوَعْنهُ (( اَرِضـَي للااَّ ُ َعْنُهَم اَمْرُفوًعـا  -َرِضَي للااَّ ْهوٌ َلـْیَس ِفـي َصـَالِة اْلَخـْوِف َسـْهوٌ ««  ::َمْرُفوًع ْوِف َس َالِة اْلَخ ي َص ْیَس ِف ُه َأْخَرَجـُه   ،،»»َل َأْخَرَج

اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد َضِعیٍف، َوُهَو َمَع َهَذا َمْوقُ  اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد َضِعیٍف، َوُهَو َمَع َهَذا َمْوقُ الدَّ  ".".َ�ُقْل ِ�ِه َأَحٌد ِمْن اْلُعَلَماءِ َ�ُقْل ِ�ِه َأَحٌد ِمْن اْلُعَلَماءِ ِقیَل: َوَلْم ِقیَل: َوَلْم   ،،وفٌ وفٌ الدَّ
�عني لو حصل السهو في صالة الخوف ما ُسِجد من أجل السهو؛ ألن هذه الصالة مبناها على �عني لو حصل السهو في صالة الخوف ما ُسِجد من أجـل السـهو؛ ألن هـذه الصـالة مبناهـا علـى 

لهـا مـن سـجود السـهو �عنـي مـن �ـاب فإذا ُخفف من أصل الصالة فألفإذا ُخفف من أصل الصالة فأل  ،،التخفیفالتخفیف لها من سجود السهو �عني من �اب ن ُ�خفف فیمـا ُ�كمِّ ن ُ�خفف فیما ُ�كمِّ
 أولى، لكن الخبر ضعیف.      أولى، لكن الخبر ضعیف.      
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َفُر َفاْشَتَرَطُه َجَماَعةٌ   ::ُشِرَط ِفي َصَالِة اْلَخْوِف ُشُروٌط ِمْنَهاُشِرَط ِفي َصَالِة اْلَخْوِف ُشُروٌط ِمْنَها  ْعَلْم َأنَُّه َقدْ ْعَلْم َأنَُّه َقدْ َواَوا"" َفُر َفاْشَتَرَطُه َجَماَعةٌ السَّ اَلىِلَقْوِلِه َتَعـاَلى  ؛؛السَّ {َوِ�َذا {َوِ�َذا   ::ِلَقْوِلِه َتَع
 ".".]]101101[النساء:[النساء:  اآل�ةاآل�ة  َضَرْ�ُتْم ِفي اَألْرِض}َضَرْ�ُتْم ِفي اَألْرِض}

نا: وهــذا مبنــي علــى أن صــالة ذات الرقــاع قبــل غــزوة الخنــدق، فــإذا قلنــا:  وقد وقــد   ،،ن صالة ذات الرقاعن صــالة ذات الرقــاعإإوهذا مبني على أن صالة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق، فإذا قل
یعلیــ–صلى النبي صــلى النبــي  صالة الخوف بذات الرقاع، ولم �صلِّ صالة الخوف في صــالة الخــوف بــذات الرقــاع، ولــم �صــلِّ صــالة الخــوف فــي   -ه الصالة والسالمه الصــالة والســالمعل

ندقغـــزوة الخنـــدق هاوهـــي قبلهـــا  غزوة الخ بي عرفنـــا أن صـــالة الخـــوف ال ُتصـــلى فـــي الحضـــر؛ ألن النبـــي   ،،وهي قبل ضر؛ ألن الن في الح صلى  خوف ال ُت صالة ال نا أن  یه علیـــه –عرف عل
ـر الصـلوات �لهـا  -الصالة والسالمالصالة والسالم ر الصلوات �لهافي غزوة الخندق أخَّ أخرجها عن وقتها �ما هو معلوم، لكن أخرجهـا عـن وقتهـا �مـا هـو معلـوم، لكـن   ،،في غزوة الخندق أخَّ

من أهل العلم أن غزوة الخندق متقدمة على غزوة مـن أهـل العلـم أن غـزوة الخنـدق متقدمـة علـى غـزوة   ابن القیم وجمعابـن القـیم وجمـعح عند اإلمام البخاري و ح عند اإلمام البخـاري و المرجَّ المرجَّ 
 ذات الرقاع، فعلى هذا تجوز صالة الخوف سفًرا وحضًرا.    ذات الرقاع، فعلى هذا تجوز صالة الخوف سفًرا وحضًرا.    

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوِألَنَُّه َوِألَنَُّه "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ يٍّ َلْم ُ�َصلَِّها ِفي اْلَحَضِر، َوَقاَل َزْ�ُد ْبـُن َعِلـيٍّ   -َصلَّى للااَّ ُن َعِل رُ َوالنَّاِصـرُ   ،،َلْم ُ�َصلَِّها ِفي اْلَحَضِر، َوَقاَل َزْ�ُد ْب   ،،، َواْلَحَنِفیَّةُ ، َواْلَحَنِفیَّـةُ َوالنَّاِص
اِفِعیَّةُ  اِفِعیَّةُ َوالشَّ ] ِبَناًء َعَلى َأنَُّه َمْعُطوٌف َعَلى ] ِبَناًء َعَلى َأنَُّه َمْعُطوٌف َعَلى 102102[النساء:[النساء:  {َوِ�َذا ُ�ْنَت ِفیِهْم}{َوِ�َذا ُ�ْنَت ِفیِهْم}  ::َال ُ�ْشَتَرُط ِلَقْوِلِه َتَعاَلىَال ُ�ْشَتَرُط ِلَقْوِلِه َتَعاَلى  ::َوالشَّ

رْ 101101[النساء:[النساء:  {َوِ�َذا َضَرْ�ُتْم ِفي اَألْرِض}{َوِ�َذا َضَرْ�ُتْم ِفي اَألْرِض}  ::َقْوِلهِ َقْوِلهِ  رْ ] َفُهَو َغْیُر َداِخٍل ِفي التَّْقِییِد ِ�الضَّ ي اْألَْرضِ ِب ِفـي اْألَْرضِ ] َفُهَو َغْیُر َداِخٍل ِفي التَّْقِییِد ِ�الضَّ   ،،ِب ِف
ْرِب ِفي اْألَْرِض، َوَأنَّ التَّْقـِدیَر، َوِ�َذا ُ�ْنـت ِفـیِهْم َمـَع َهـذِ َولَ َولَ  ِلیَن َ�ْجَعُلوَنُه ُمَقیًَّدا ِ�الضَّ ذِ َعلَّ اْألَوَّ َع َه یِهْم َم ت ِف ِدیَر، َوِ�َذا ُ�ْن ْرِب ِفي اْألَْرِض، َوَأنَّ التَّْق ِلیَن َ�ْجَعُلوَنُه ُمَقیًَّدا ِ�الضَّ ِة ِه اْلَحاَلـِة َعلَّ اْألَوَّ ِه اْلَحاَل

ْرُب ِفي اْألَْرِض، َواْلَكَالُم ُمْسَتْوًفى ِفي ُ�ُتِب التَّْفِسیِر. ْرُب ِفي اْألَْرِض، َواْلَكَالُم ُمْسَتْوًفى ِفي ُ�ُتِب التَّْفِسیِر.الَِّتي ِهَي الضَّ  الَِّتي ِهَي الضَّ
رَ َها َأْن َ�ُكوَن آَخـرَ َوِمنْ َوِمنْ  َدِل اْلَوْقـِت؛ ِألَنََّهـا َبـَدٌل َعـْن َصـَالِة اْألَْمـِن َال ُتْجـِزُئ إالَّ ِعْنـَد اْلَیـْأِس ِمـْن اْلُمْبـَدِل   َها َأْن َ�ُكوَن آَخ ْن اْلُمْب ْأِس ِم َد اْلَی ِزُئ إالَّ ِعْن ِن َال ُتْج َالِة اْألَْم ْن َص َدٌل َع ا َب ِت؛ ِألَنََّه اْلَوْق
َل اْلَوْقـتِ   ،،ِمْنهُ ِمْنهُ  تِ َوَهِذِه َقاِعَدٌة ِلْلَقاِئِلیَن ِبـَذِلَك، َوُهـْم اْلَهاَدِو�َّـُة، َوَغْیـُرُهْم َ�ُقـوُل: ُتْجـِزُئ َأوَّ َل اْلَوْق ِزُئ َأوَّ وُل: ُتْج ُرُهْم َ�ُق ْم اْلَهاَدِو�َُّة، َوَغْی َذِلَك، َوُه وِم َأِدلَِّة ُعُمـوِم َأِدلَّـِة لِ لِ   ؛؛َوَهِذِه َقاِعَدٌة ِلْلَقاِئِلیَن ِب ُعُم
 َقاِت.َقاِت.اْألَوْ اْألَوْ 

ــهِ  ــَالُة إالَّ ِ�َحْمِل ــَال َتِصــحُّ الصَّ ــَتَرَطُه َداُود َف ــَالِة اْش ــاَل الصَّ ــَالِح َح ــُل السِّ ــا َحْم َالُة إالَّ ِ�َحْملِهِ َوِمْنَه حُّ الصَّ َال َتِص َتَرَطُه َداُود َف َالِة اْش اَل الصَّ َالِح َح ُل السِّ ا َحْم ــى   ،،َوِمْنَه ــَل َعَل ى َوَال َدِلی یَل َعَل َوَال َدِل
 ".".اْشِتَراِطهِ اْشِتَراِطهِ 

ثاني �عني الصـالة فـي أول الوقـت مـع الخلـل أو فـي آخـره مـع الكمـال والتمـام أیهمـا أولـى؟ الثـاني  أولى أولـى �عني الصالة في أول الوقت مع الخلل أو في آخره مع الكمال والتمام أیهما أولى؟ ال
لبــال شــك، لكــن �حیــث �غلــ كن �حیث �غ في أول ب علــى الظــن أن الخــوف یــزول قبــل آخــر الوقــت �عــادم المــاء فــي أول بال شك، ل ماء  بل آخر الوقت �عادم ال یزول ق خوف  ظن أن ال ب على ال

الوقت إن �ان �غلب على ظنه أنه �جد الماء في آخر الوقت ال شك أنه تأخیر الصالة إلى آخر الوقت إن �ان �غلب على ظنه أنه �جد الماء في آخر الوقت ال شك أنـه تـأخیر الصـالة إلـى آخـر 
ها طهارة الوقــت �طهــارٍة تامــة أولــى مــن الصــالة مــن غیــر وضــوء ولــو �ــالتیمم فــي أول الوقــت؛ ألنهــا طهــارة  �التیمم في أول الوقت؛ ألن مة أولى من الصالة من غیر وضوء ولو  الوقت �طهارٍة تا

غلب على ظنه أنه �جد الماء، أما إذا استوى عنده األمران �جد غلب على ظنه أنه �جد الماء، أما إذا استوى عنـده األمـران �جـد ، لكن هذا في حالة ما إذا ، لكن هذا في حالة ما إذا ناقصةناقصة
 فیأتي �ما �قدر علیه من الصالة في أول وقتها.  فیأتي �ما �قدر علیه من الصالة في أول وقتها.    ،،أو ال �جدأو ال �جد

ــِه َوَال َدلِ "" ــَالُة إالَّ ِ�َحْمِل ــَال َتِصــحُّ الصَّ ــَتَرَطُه َداُود َف ــَالِة اْش ــاَل الصَّ ــَالِح َح ــُل السِّ ــا َحْم َالُة إالَّ ِ�َحْملِِه َوَال َدلِ َوِمْنَه حُّ الصَّ َال َتِص َتَرَطُه َداُود َف َالِة اْش اَل الصَّ َالِح َح ُل السِّ ا َحْم ــى َوِمْنَه ــَل َعَل ى ی یَل َعَل
 ،،اْشِتَراِطهِ اْشِتَراِطهِ 

اِفِعيُّ َوالنَّاِصُر ِلْألَْمِر ِ�ِه ِفي اْآلَ�ةِ وَ وَ  اِفِعيُّ َوالنَّاِصُر ِلْألَْمِر ِ�ِه ِفي اْآلَ�ةِ َأْوَجَبُه الشَّ  ".".َأْوَجَبُه الشَّ
 أما وجوب حمل السالح فال إشكال فیه، فهو ال ُ�عفى إال عن؟أما وجوب حمل السالح فال إشكال فیه، فهو ال ُ�عفى إال عن؟

 طالب: ............طالب: ............
 ؟؟ماذاماذا



 
 

  
 

=i_|||||k‘=}à|||||è=i_k ‘=}àè|||||�åÿ^=⁄g|||||�ã� åÿ^=⁄g� ãfl˙fl˙JÓ |̇||||îÿ^=i_|||||k‘Ó˙î ÿ^=i_k ‘=
=

10 

 طالب: ............طالب: ............
 مر�ض؟مر�ض؟

 طالب: ............طالب: ............
الصالة، الصالة تصح ولو الصـالة، الصـالة تصـح ولـو   د منه، لكن ال عالقة له �صحةد منـه، لكـن ال عالقـة لـه �صـحةنعم، أما حمله على القادر أمٌر ال بُ نعم، أما حمله على القادر أمـٌر ال ُبـ

 لكن �أثم.لكن �أثم.  ،،لم �حمل السالحلم �حمل السالح
 ..]]102102[النساء:[النساء:  {َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم}{َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم}طالب: طالب: 

 نعم.نعم.
 طالب: ألم �قل الشافعي �الوجوب؟طالب: ألم �قل الشافعي �الوجوب؟

صالة وجو�ـــه مـــا فیـــه إشـــكال، وجـــوب حمـــل الســـالح ال ُبـــد منـــه، لكـــن ال عالقـــة لـــه �الصـــالة الصـــالة  صالة ال له �ال قة  كن ال عال نه، ل سالح ال بُد م مل ال شكال، وجوب ح یه إ ما ف �ه  وجو
 صحیحة.   صحیحة.   

َالِح َتَفاوَ وَ "" َالِح َتَفاَلُهْم ِفي السِّ  ِصیُل َمْعُروَفٌة.ِصیُل َمْعُروَفٌة.َلُهْم ِفي السِّ
ًما َسَواٌء َ�اَن َواِجًبا َعْیًنا َأْو ِ�َفاَ�ةً   ::َوِمْنَهاَوِمْنَها ًما َسَواٌء َ�اَن َواِجًبا َعْیًنا َأْو ِ�َفاَ�ةً َأْن َال َ�ُكوَن اْلِقَتاُل ُمَحرَّ  ".".َأْن َال َ�ُكوَن اْلِقَتاُل ُمَحرَّ

ًمـــ تال محرَّمً ال �كـــون القتـــال محرَّ كون الق صة؛ ألن صـــالة الخـــوف رخصـــةااال � خوف رخ صالة ال لى والـــرخص ال ُتبـــاح لمـــن �ســـتعین بهـــا علـــى   ،،؛ ألن  ها ع ستعین ب من � باح ل لرخص ال ُت وا
مباًحا على أقل األحوال عند مباًحا على أقـل األحـوال عنـد ن �كون السفر ن �كون السفر أأر، والجمع ال ُبد ر، والجمع ال ُبد المعصیة، ومن ذلكم الفطر، والقصالمعصیة، ومن ذلكم الفطر، والقص

یة: الجمهـــور و�ن قـــال الحنفیـــة:  قال الحنف هور و�ن  مةنـــه �جـــوز التـــرخص فـــي ســـفر المعصـــیة؛ ألن العلـــة قائمـــةإإالجم لة قائ صیة؛ ألن الع سفر المع في  ترخص  جوز ال هة والجهـــة   ،،نه � والج
َر {َفَمـِن اْضـُطرَّ َغْیـَر   منفكة، لكن من نظر إلى قوله تعالى في األكل في أكل المضطر من المیتة:منفكة، لكن من نظر إلى قوله تعالى في األكل في أكل المضطر مـن المیتـة: ُطرَّ َغْی ِن اْض {َفَم

ــاٍغ َوال َعــاٍد} اٍد}َ� اٍغ َوال َع قرة:[البقــرة:  َ� عادي ال �جعــرف أن البــاغي والعــادي ال �جــ  ]]173173[الب باغي وال ترخَّصوز لــه أن یتــرخَّصعرف أن ال له أن ی هذه فیســتعین بهــذه   ،،وز  ستعین ب فی
عادي الــــرخص علــــى هــــذه المعصــــیة، و�هــــذا قــــال الجمهــــور، أكثــــر العلمــــاء علــــى أن البــــاغي والعــــادي  باغي وال لى أن ال ماء ع ثر العل هور، أك قال الجم هذا  صیة، و� هذه المع لى  لرخص ع ا

 والعاصي �سفره ال �جوز له أن یترخص.والعاصي �سفره ال �جوز له أن یترخص.
 ".".َأْن َ�ُكوَن اْلُمَصلِّي َمْطُلوً�ا ِلْلَعُدوِّ َال َطاِلًباَأْن َ�ُكوَن اْلُمَصلِّي َمْطُلوً�ا ِلْلَعُدوِّ َال َطاِلًبا  ::َوِمْنَهاَوِمْنَها""

ال یتمكن ال یـتمكن ففـوجهها، ثم �عد ذلكم یلحق، أما المطلوب وجههـا، ثـم �عـد ذلكـم یلحـق، أمـا المطلـوب طالب �إمكانه أن �أتي �الصالة على طالب �إمكانه أن �أتي �الصالة علـى ألن الألن ال
 من اإلتیان �الصالة �صورتها التامة؛ الحتمال أن یلحقه العدو فیظفر �ه.من اإلتیان �الصالة �صورتها التامة؛ الحتمال أن یلحقه العدو فیظفر �ه.

ــرِّ "" ــًیا ِلَك ــوَن َخاِش ــًة َأْو َ�ُك ــَالِة َتامَّ ــْأِتَي ِ�الصَّ ــُه َأْن َ� ــا َأْمَكَن ــاَن َطاِلًب ــُه إَذا َ� رِّ ِألَنَّ ًیا ِلَك وَن َخاِش َالِة َتامًَّة َأْو َ�ُك ْأِتَي ِ�الصَّ ُه َأْن َ� ا َأْمَكَن اَن َطاِلًب ــِذِه ِألَنَُّه إَذا َ� ــِه، َوَه ــُدوِّ َعَلْی ِه، َوهَِذِه اْلَع اْلعَُدوِّ َعَلْی
ْرِطیَّةِ   ،،َمْأُخوَذٌة ِمْن َأْحَواِل َشْرِعیَِّتَهاَمْأُخوَذٌة ِمْن َأْحَواِل َشْرِعیَِّتَها  َراِئُط ُمْسَتْوَفاٌة ِفي اْلُفُروعِ َراِئُط ُمْسَتْوَفاٌة ِفي اْلُفُروعِ الشَّ الشَّ  ْرِطیَّةِ َوَلْیَسْت ِ�َظاِهَرٍة ِفي الشَّ      ".".َوَلْیَسْت ِ�َظاِهَرٍة ِفي الشَّ

 ما هو �صحیح؟ ما هو �صحیح؟   أمأمالفروع لمن؟ البن مفلح صحیح الفروع لمن؟ البن مفلح صحیح 
 طالب: ............طالب: ............

 ال.ال.  ،،لیس المقصود �ه �تاب معینلیس المقصود �ه �تاب معین�عني �تب الفروع �عني �تب الفقه، �عني �تب الفروع �عني �تب الفقه، 
 ........................  طالب:طالب:
 ؟؟فیهفیهماذا ماذا 

 طالب: ............طالب: ............
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 �عني هذا التفصیل حسن من القاضي.�عني هذا التفصیل حسن من القاضي.  ،،نقلوا هذا التفصیل من القاضي حسننقلوا هذا التفصیل من القاضي حسن
 طالب: ترجموا للقاضي حسن؟طالب: ترجموا للقاضي حسن؟

 ال ما له...   ال ما له...   
َالِة ِمْن َأْعَظِم اْألَِدلَّةِ "" َالِة ِمْن َأْعَظِم اْألَِدلَّةِ َواْعَلْم َأنَّ َشْرِعیََّة َهِذِه الصَّ  ".".اَعةِ اَعةِ َعَلى ِعَظِم َشْأِن َصَالِة اْلَجمَ َعَلى ِعَظِم َشْأِن َصَالِة اْلَجمَ   َواْعَلْم َأنَّ َشْرِعیََّة َهِذِه الصَّ

  ئالئالوهو من األدلة على وجوب صالة الجماعة، وأنه إذا لم ُ�عَف عن الجماعة في حال الخوف فلوهو من األدلة على وجوب صالة الجماعة، وأنه إذا لم ُ�عَف عن الجماعة في حـال الخـوف فلـ
 ُیتسامح فیها وال ُیرخَّص فیها في حال األمن من �اب أولى.ُیتسامح فیها وال ُیرخَّص فیها في حال األمن من �اب أولى.

قوي و�ذا ُأخــل �الصــالة مــن أجــل تحصــیل الجماعــة، فهــذا دلیــٌل قــوي  یٌل  هذا دل عة، ف جل تحصیل الجما من أ صالة  خل �ال هاوظــاهر علــى وجو�هــا  و�ذا ُأ لى وجو� حال فــي حــال   وظاهر ع في 
 األمن.األمن.

 ....طالب: ..........طالب: ..........
 إذا خشوا أن ُیدر�هم؟إذا خشوا أن ُیدر�هم؟
 طالب: ............طالب: ............

 ..المانع؟ الخوف موجودالمانع؟ الخوف موجود  ماما
 طالب: ...........طالب: ...........

 نها صالة خوف.نها صالة خوف.ألأل  
 طالب: ............طالب: ............

�ا یوسف قال: إن صالة الخوف ال ُتشرع �عده تقــدم أن أ�ــا یوســف قــال: إن صــالة الخــوف ال ُتشــرع �عــده  یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–تقدم أن أ {َوِ�َذا {َوِ�َذا لقوله: لقولــه:   ؛؛-عل
لكن جماهیر لكن جماهیر   ال تشرع،ال تشرع،  لخوفلخوفمفهومه أنه إذا لم تكن فیهم فإن صالة امفهومه أنه إذا لم تكن فیهم فإن صالة ا  ]]102102[النساء:[النساء:  ُكْنَت ِفیِهْم}ُكْنَت ِفیِهْم}

عده العلمــاء علــى جوازهــا �عــده  ماء على جوازها � سالمعلیــه الصــالة والســالم–العل یه الصالة وال عده، دل على أن وصــالها الصــحا�ة �عــده، دل علــى أن   -عل {َوِ�َذا {َوِ�َذا وصالها الصحا�ة �
–الرسول الرسـول مواجهة مواجهة   ]]103103[التو�ة:[التو�ة:  {ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة}{ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة}  مثل قوله:مثل قوله:] ] 102102[النساء:[النساء:  ُكْنَت ِفیِهْم}ُكْنَت ِفیِهْم}

 �الخطاب یدخل فیه أمته.�الخطاب یدخل فیه أمته.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم
 ..َ�اُب َصَالِة اْلِعیَدْینِ َ�اُب َصَالِة اْلِعیَدْینِ ""

َة َعــْن َعاِئَشــَة  ْن َعاِئَش ُ َعْنَهــا-َع اَرِضــَي للااَّ ُ َعْنَه َي للااَّ وُل للااَِّ َقاَلــْت: َقــاَل َرُســوُل للااَِّ   -َرِض اَل َرُس ْت: َق ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َقاَل لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ْوَم اْلِفْطــُر َیــْوَم ««: : -َص ُر َی اْلِفْط
ي ا ي اُ�ْفِطُر النَّاُس، َواْألَْضَحى َیْوَم ُ�َضحِّ ، َوَقاَل َ�ْعَد ِسـیَ   »»لنَّاُس لنَّاُس ُ�ْفِطُر النَّاُس، َواْألَْضَحى َیْوَم ُ�َضحِّ یَ َرَواُه التِّْرِمِذيُّ ، َوَقاَل َ�ْعَد ِس ٌن َهـَذا َحـِدیٌث َحَسـٌن   ::اِقهِ اِقهِ َرَواُه التِّْرِمِذيُّ ِدیٌث َحَس َذا َح َه

ـْوُم َمـَع اْلَجَماَعـِة َوُمعْ  َر َ�ْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َهَذا اْلَحـِدیَث َأنَّ َمْعَنـى َهـَذا اْلِفْطـُر َوالصَّ ِة َوُمعْ َغِر�ٌب، َوَفسَّ َع اْلَجَماَع ْوُم َم ُر َوالصَّ َذا اْلِفْط ى َه ِدیَث َأنَّ َمْعَن َر َ�ْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َهَذا اْلَح ِم َظـِم َغِر�ٌب، َوَفسَّ َظ
 النَّاِس. اْنَتَهى ِبَلْفِظِه.النَّاِس. اْنَتَهى ِبَلْفِظِه.

ْؤَ�ـِة َعَلى َأنَُّه ُ�ْعَتَبُر ِفي ُثُبوِت اْلِعیِد اْلُموَ َعَلى َأنَُّه ُ�ْعَتَبُر ِفي ُثُبوِت اْلِعیِد اْلُموَ ِفیِه َدِلیٌل ِفیِه َدِلیٌل  ِة اَفَقُة ِللنَّاِس، َوَأنَّ اْلُمْنَفِرَد ِ�َمْعِرَفِة َیـْوِم اْلِعیـِد ِ�الرُّ ْؤَ� یِد ِ�الرُّ ْوِم اْلِع اَفَقُة ِللنَّاِس، َوَأنَّ اْلُمْنَفِرَد ِ�َمْعِرَفِة َی
ْفَطـاِر، َواْألُْضـِحیَِّة، َوَقـْد  ـَالِة، َواإلِْ ْد َ�ِجُب َعَلْیِه ُمَواَفَقُة َغْیرِِه، َوَ�ْلَزُمُه ُحْكُمُهْم ِفي الصَّ ِحیَِّة، َوَق اِر، َواْألُْض ْفَط َالِة، َواإلِْ ِذيُّ َأْخـَرَج التِّْرِمـِذيُّ َ�ِجُب َعَلْیِه ُمَواَفَقُة َغْیرِِه، َوَ�ْلَزُمُه ُحْكُمُهْم ِفي الصَّ َرَج التِّْرِم َأْخ

بٌ َوَقْد َقاَل َلُه ُ�َرْ�ـبٌ   َحَسٌن، َوِفي َمْعَناُه َحِدیُث اْبِن َعبَّاسٍ َحَسٌن، َوِفي َمْعَناُه َحِدیُث اْبِن َعبَّاسٍ   ::َأِبي ُهَرْ�َرَة، َوَقالَ َأِبي ُهَرْ�َرَة، َوَقالَ   ِمْثَل َهَذا اْلَحِدیِث َعنْ ِمْثَل َهَذا اْلَحِدیِث َعنْ  : : َوَقْد َقاَل َلُه ُ�َرْ�
ــاِم، َوَقــدِ  ــاِم َوُمَعاِوَ�ــُة ِبُرْؤَ�ــِة اْلِهــَالِل َیــْوَم اْلُجُمَعــِة ِ�الشَّ ــُه َصــاَم َأْهــُل الشَّ دِ إنَّ اِم، َوَق ِة ِ�الشَّ ْوَم اْلُجُمَع َالِل َی ِة اْلِه ُة ِبُرْؤَ� اِم َوُمَعاِوَ� ُل الشَّ اَم َأْه ــْهرِ إنَُّه َص ْهرِ َم اْلَمِدیَنــَة آِخــَر الشَّ َر الشَّ َة آِخ   ،،َم اْلَمِدیَن

ـْبتِ   ::َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ َفَقاَل اْبُن َعبَّـاسٍ   ،،بَّاٍس ِبَذِلكَ بَّاٍس ِبَذِلكَ َوُأْخِبَر اْبُن عَ َوُأْخِبَر اْبُن عَ  ْبتِ َلِكنَّـا َرَأْیَنـاُه َلْیَلـَة السَّ َة السَّ اُه َلْیَل َل َفـَال َنـَزاُل َنُصـوُم َحتَّـى ُنْكِمـَل   ،،َلِكنَّا َرَأْیَن وُم َحتَّى ُنْكِم َزاُل َنُص َال َن َف



 
 

  
 

=i_|||||k‘=}à|||||è=i_k ‘=}àè|||||�åÿ^=⁄g|||||�ã� åÿ^=⁄g� ãfl˙fl˙JÓ |̇||||îÿ^=i_|||||k‘Ó˙î ÿ^=i_k ‘=
=

12 

َراهُ َثَالِثیَن َأْو َنـَراهُ  الَ َقـالَ   ..َثَالِثیَن َأْو َن تُقْلـت  ::َق َة َواَأَوَال َتْكَتِفـي ِبُرْؤَ�ـِة ُمَعاِوَ�ـَة َوا  ::ُقْل ِة ُمَعاِوَ� ي ِبُرْؤَ� الَ لنَّـاِس؟ َقـالَ َأَوَال َتْكَتِف وُل للااَِّ َال َهَكـَذا َأَمَرَنـا َرُسـوُل للااَِّ   ::لنَّاِس؟ َق ا َرُس َذا َأَمَرَن   -َال َهَك
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ..-َصلَّى للااَّ

َیقًِّنا َأنَُّه َیْوُم َیقًِّنا َأنَُّه َیْوُم َوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأنَّ ُ�َرْ�ًبا ِممَّْن َرآُه، َوَأنَُّه َأَمَرُه اْبُن َعبَّاٍس َأْن ُیِتمَّ َصْوَمُه، َوِ�ْن َ�اَن ُمتَ َوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأنَّ ُ�َرْ�ًبا ِممَّْن َرآُه، َوَأنَُّه َأَمَرُه اْبُن َعبَّاٍس َأْن ُیِتمَّ َصْوَمُه، َوِ�ْن َ�اَن ُمتَ 
 ..""ِعیٍد ِعْنَدهُ ِعیٍد ِعْنَدهُ 

ن في بلده ممن لم یَر الهالل ن فـي بلـده ممـن لـم یـَر الهـالل وعمَّ وعمَّ   ،،ظاهر الحدیث لكن لیس بنص، ابن عباس یتحدث عن نفسهظاهر الحدیث لكن لیس بنص، ابن عباس یتحدث عن نفسه
إال یوم السبت �خالف من رآه یوم الجمعة في الشام، وهذا مما ُ�ستدل �ه على اختالف المطالع، إال یوم السبت �خالف من رآه یوم الجمعة في الشام، وهذا مما ُ�سـتدل �ـه علـى اخـتالف المطـالع، 

تالف تالف هذا دلیل على اخهـذا دلیـل علـى اخـففُ�مكن أن ُیرى في الشام لیلة الجمعة، وُ�رى في الحجاز مثًال لیلة السبت ُ�مكن أن ُیرى في الشام لیلة الجمعة، وُ�رى في الحجاز مثًال لیلـة السـبت 
 ح لهذا الحدیث الصحیح.ح لهذا الحدیث الصحیح.وهو المرجَّ وهو المرجَّ   ،،المطالع؛ ألنه بهذا قال جمٌع من أهل العلمالمطالع؛ ألنه بهذا قال جمٌع من أهل العلم

أما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا رؤي الهالل لزم الناس �لهم الصوم في أي بلد من أما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا رؤي الهالل لزم الناس �لهم الصوم فـي أي بلـد مـن 
ح القول؛ الختالف المطالع. ح القول؛ الختالف المطالع.بلدان المسلمین، فخبر ابن عباس ُیرجِّ  بلدان المسلمین، فخبر ابن عباس ُیرجِّ

ا أن �أمــا �ونــه ألــزم ُ�ر�ًبــا أن � لزم ُ�ر�ًب ما �ونه أ ا فهذا ال �ظهر من السیاق، و�ن قال: صــوم واحــًدا وثالثــین یوًمــا فهــذا ال �ظهــر مــن الســیاق، و�ن قــال: أ نه هو نــه هــو إإصوم واحًدا وثالثین یوًم
تم العدةالظــاهر، نعــم مــن أتــم العــدة لد الذي هو فیه ال تخلو المسألة من خالف، ولــم ُیــَر الهــالل فــي البلــد الــذي هــو فیــه ال تخلــو المســألة مــن خــالف،   ،،الظاهر، نعم من أ َر الهالل في الب ولم ُی

 �أنه �فطر �فطر سر�ا.  �أنه �فطر �فطر سر�ا.    لكن عند من �قوللكن عند من �قول
 طالب: ............طالب: ............

لكن ما ُأِمر الناس �صیام لكن ما ُأِمر النـاس �صـیام   ،،»»ِفْطُر َیْوَم ُ�ْفِطُر النَّاُس ِفْطُر َیْوَم ُ�ْفِطُر النَّاُس الْ الْ ««ثم سافر وما أفطروا، على �لٍّ ثم سافر وما أفطروا، على �لٍّ   ،،رآه في بلدرآه في بلد
حد وثالثین یومً واحــد وثالثــین یوًمــ من رآه ُردَّت ، إن �ــان القصــد سیاســة منــع مــن رآه أو ادعــى رؤ�تــه سیاســة أو مــن رآه ُردَّت ااوا سة أو  ته سیا من رآه أو ادعى رؤ� سة منع  �ان القصد سیا ، إن 

 شهادته مثًال.شهادته مثًال.
 طالب: ............طالب: ............
 من رآه ُردَّت شهادته.من رآه ُردَّت شهادته.
 طالب: ............طالب: ............

 كیف؟كیف؟
 طالب: ............طالب: ............

ثل هال هــو مثــل هــ كن إذا زاد على ثذا إذا لــم یــزد علــى ثالثــین یوًمــا یلزمــه الصــیام، لكــن إذا زاد علــى ثال هو م ا یلزمه الصیام، ل یزد على ثالثین یوًم لم  ثل مثــل   ااالثین یومً الثــین یوًمــذا إذا  م
ثین یومً كر�ـــب؟ إذا �ـــان أهـــل المدینـــة صـــاموا ثالثـــین یوًمـــ صاموا ثال نة  هل المدی �ان أ حدً وهـــو صـــائم قـــبلهم بیـــوم ُ�قـــال: تصـــوم واحـــدً   ،،ااكر�ب؟ إذا  صوم وا قال: ت یوم ُ� قبلهم ب صائم    ااوهو 

 وثالثین؟ وثالثین؟ 
یومال، المتجــه أن ُ�فطــر لكــن ســر�ا، �خــالف مــن �ــان فــي البلــد الــذین لــم �صــوموا إال �عــده بیــوم لذین لم �صوموا إال �عده ب لد ا لكنه لكنــه   ،،ال، المتجه أن ُ�فطر لكن سر�ا، �خالف من �ان في الب

 ن.ن.و و مثل هذا یلزمه الصیام ما لم یتم العدة التي هي الثالثمثل هذا یلزمه الصیام ما لم یتم العدة التي هي الثالث
 ................طالب: ....طالب: ....
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وصام یوم الخمیس شهد عند القاضي ُردَّت شهادته فصامه، وصــام یــوم الخمــیس شــهد عنــد القاضــي ُردَّت شــهادته فصــامه،   ،،شخص رأى الهالل لیلة الخمیسشـخص رأى الهــالل لیلــة الخمــیس
ل ثالثی ل ثالثیفالهالل لیلة الجمعة هالل شوال، فُردَّت شهادته ُ�قال: �مِّ ُصم مع الناس، لكن لو �ان ُصـم مـع النـاس، لكـن لـو �ـان   ،،ننفالهالل لیلة الجمعة هالل شوال، فُردَّت شهادته ُ�قال: �مِّ

 ال �صوم؟ال �صوم؟  وثالثین أووثالثین أو  ااورأى الهالل قبلهم بیوم، ثم هم أتموا نقول: �صوم واحدً ورأى الهالل قبلهم بیوم، ثم هم أتموا نقول: �صوم واحدً   ،،قدمهم بیومقدمهم بیومهو تهو ت
ثانٍ وسـافر إلـى بلـد ثـانٍ   ،،طالب: طیب �ا شیخ لو اإلنسان صام مثًال �السعود�ةطالب: طیب �ا شیخ لو اإلنسان صام مثًال �السعود�ة لد  لى ب لى قلـتم: إذا �ـان إلـى   وسافر إ �ان إ لتم: إذا  ق

 أما إذا زاد ُ�فطر، طیب إذا نقص؟أما إذا زاد ُ�فطر، طیب إذا نقص؟  ،،ثالثین �صومثالثین �صوم
 كیف نقص؟كیف نقص؟

، لكن هو خارج البلد، ، لكن هو خارج البلد، ااوأفطرت �عد تسع وعشر�ن یومً وأفطرت �عد تسع وعشر�ن یومً   ،،لبالدلبالدطالب: هو اآلن صام هنا مع هذه اطالب: هو اآلن صام هنا مع هذه ا
 الیوم؟الیوم؟والبلد التي هو فیها ستصوم والبلد التي هو فیها ستصوم 

نا الرؤ�ة �صــوم معهــم مــا دام مــا یز�ــد علــى ثالثــین �صــوم، �صــوم مــع النــاس، لكــن لــو صــام هنــا الرؤ�ــة  صام ه لو  كن  ناس، ل مع ال صوم  صوم، � ثین � لى ثال ما یز�د ع ما دام  هم  صوم مع �
میسمتــأخرة مــثًال هنــا فــي المغــرب مــثًال صــاموا الخمــیس صاموا الخ مثًال  غرب  في الم نا  مثًال ه تأخرة  لى وعنــدنا مــا صــمنا إال الجمعــة، فســافر إلــى   ،،م سافر إ عة، ف صمنا إال الجم ما  ندنا  وع

سع وعشر�ن یومً ب فصــاموا تســع وعشــر�ن یوًمــالمغر المغــر  طر وأفطــروا وهــو موجــود مــا صــام إال �عــدهم بیــوم، هــل ُ�فطــر   ،،ااب فصاموا ت هل ُ�ف یوم،  عدهم ب ما صام إال � طروا وهو موجود  وأف
 العید أو �صوم إكماًال؟العید أو �صوم إكماًال؟  معهم یوممعهم یوم

 طالب: �صیر صام ثمانیة وعشر�ن.طالب: �صیر صام ثمانیة وعشر�ن.
 ُ�فطر ثم �قضي ذلك الیوم.ُ�فطر ثم �قضي ذلك الیوم.

 طالب: ............طالب: ............
 ما �صوم یوم العید.ما �صوم یوم العید.  ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
 ولو �ان هو عید.ولو �ان هو عید.
 د �المطالع؟د �المطالع؟طالب: ما المقصو طالب: ما المقصو 

 ما المقصود �اختالف المطالع �ا إخوان؟ما المقصود �اختالف المطالع �ا إخوان؟
 طالب: منازل الهالل.طالب: منازل الهالل.

الل �طلع عندنا مثل ما �طلع بباكستان أو المغرب ُیولد في یوٍم واحد أو في الل �طلع عندنا مثل ما �طلع بباكسـتان أو المغـرب ُیولـد فـي یـوٍم واحـد أو فـي اآلن تتصور أن الهاآلن تتصور أن اله
 لحظٍة واحدة في جمیع أسقاع األرض؟لحظٍة واحدة في جمیع أسقاع األرض؟

ساعة السادسةفي الیوم �عني �طلع عندنا السـاعة السادسـة  أمأمطالب: یولد في الساعة طالب: یولد في الساعة  �طلع عندهم سبعة �طلـع عنـدهم سـبعة و و   ،،في الیوم �عني �طلع عندنا ال
 مثًال؟مثًال؟

 أو ما ُیرى في هذه اللیلة في بلٍد من البلدان.أو ما ُیرى في هذه اللیلة في بلٍد من البلدان.
 طة بنا مثل دول الخلیج ومصر واألردن هذه ما تتحد فیها المطالع؟طة بنا مثل دول الخلیج ومصر واألردن هذه ما تتحد فیها المطالع؟طالب: البالد المحیطالب: البالد المحی

حٍث طو�لهــو فــرق بــین خطــوط الطــول وخطــوط العــرض، المســألة تحتــاج إلــى �حــٍث طو�ــل لى � عرض، المسألة تحتاج إ طول وخطوط ال بین خطوط ال فرق  هامكتــوٌب فیهــا  ،،هو  توٌب فی   ،،مك
ــه رســالة، و  له رسالة، و كتــب الشــیخ/ أحمــد شــاكر ل شاكر  مد  شیخ/ أح تب ال له الشــیخ/ محمــد �خیــت المطیعــي، وشــیخ اإلســالم أ�ًضــا لــه ك ا  عي، وشیخ اإلسالم أ�ًض یت المطی شیخ/ محمد �خ ال

 رسالة.رسالة.
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 طالب: ............طالب: ............
 سألة مبحوثة.سألة مبحوثة.المقصود أن المالمقصود أن الم

اَن ُمتَ َوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأنَّ ُ�َرْ�ًبا ِممَّـْن َرآُه، َوَأنَّـُه َأَمـَرُه اْبـُن َعبَّـاٍس َأْن ُیـِتمَّ َصـْوَمُه، َوِ�ْن َ�ـاَن ُمتَ "" ْوَمُه، َوِ�ْن َ� ِتمَّ َص ُن َعبَّاٍس َأْن ُی َرُه اْب ا َأنَُّه َیقًِّنـا َأنَّـُه َوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأنَّ ُ�َرْ�ًبا ِممَّْن َرآُه، َوَأنَُّه َأَم َیقًِّن
              ِعْنَدُه. ِعْنَدُه.َیْوُم ِعیدٍ َیْوُم ِعیدٍ 

هِ ُة النَّاِس، َوِ�ْن َخاَلَف َ�ِقـیَن َنْفِسـهِ َ�ِجُب ُمَواَفقَ َ�ِجُب ُمَواَفقَ   ::َوَذَهَب إَلى َهَذا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن، َوَقالَ َوَذَهَب إَلى َهَذا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن، َوَقالَ  یَن َنْفِس ي َوَ�ـَذا ِفـي   ،،ُة النَّاِس، َوِ�ْن َخاَلَف َ�ِق َذا ِف َوَ�
؛ ِألَنَُّه َوَرَد  ؛ ِألَنَُّه َوَرَد اْلَحجِّ اُلواَوَخاَلَفـُه اْلُجْمُهـوُر، َوَقـاُلوا  ،،»»وَعَرَفُتُكْم َیْوَم َتْعِرُفونَ وَعَرَفُتُكْم َیْوَم َتْعِرُفونَ ««اْلَحجِّ وُر، َوَق ُه اْلُجْمُه ي ِجـُب َعَلْیـِه اْلَعَمـُل ِفـي إنَُّه �َ إنَّـُه �َ   ::َوَخاَلَف ُل ِف ِه اْلَعَم ُب َعَلْی ِج
َنـهُ  هُ َنْفِسـِه ِ�َمـا َتَیقَّ َن ا َتَیقَّ ِه ِ�َم َدمِ َوَحَمُلــوا اْلَحـِدیَث َعَلـى َعــَدمِ   ،،َنْفِس ى َع ِدیَث َعَل وا اْلَح ــاَس   َوَحَمُل اِلُف النَّاَس َمْعِرَفِتـِه ِ�َمـا ُ�َخـاِلُف النَّ ا ُ�َخ ِه ِ�َم َد َفِإنَّـُه إَذا اْنَكَشـَف َ�ْعــَد   ،،َمْعِرَفِت َف َ�ْع َفِإنَُّه إَذا اْنَكَش

   اْلَخَطِأ َفَقْد َأْجَزَأُه َما َفَعَل.اْلَخَطِأ َفَقْد َأْجَزَأُه َما َفَعَل.
ُر اْألَ�َّاُم ِفي َحقِّ َمْن الْ  ُر اْألَ�َّاُم ِفي َحقِّ َمْن الْ َقاُلوا: َوَتَتَأخَّ  ".".َتَبَس َعَلْیهِ َتَبَس َعَلْیهِ َقاُلوا: َوَتَتَأخَّ

هو في الحقیقة هـو فـي الحقیقـة و و   ،،القعدة �املالقعـدة �امـل  ،،فإذا وقف الناس في الیوم الثامن غلط بناًء على أن الشهر �املفإذا وقف الناس في الیوم الثامن غلط بناًء علـى أن الشـهر �امـل
ثامنأقـف �الثـامن  ،،ناقص أو العكس، فوقفوا في الثامن أو العاشر، قال: ال، أنا رأیت الهالل قبلهمناقص أو العكس، فوقفوا في الثامن أو العاشر، قال: ال، أنا رأیت الهالل قـبلهم أو أو   ،،أقف �ال

 ناس؟ ناس؟ أو یوافق الأو یوافق ال  ،،�عدهم ما أنا واقف إال �العاشر، �عمل بیقین نفسه�عدهم ما أنا واقف إال �العاشر، �عمل بیقین نفسه
 ال ُبد من موافقة الناس.ال ُبد من موافقة الناس.

 
         
 
 


